
  
  
  
  

  علم، دين و آينده
  

  ستون سوملهلمز رو
  *ترجمة ابوالفضل حقيري قزويني

  اشاره

كند تا دريابـد كـه انـسان چگونـه           ن چندين رشته را بررسي مي     هملز رولستو 
سـازد و    هاي مختلف را برمبناي تحقيق علمـي عقالنـي مـي           هاي رشته  نظريه

در كل، رولستون   . پذيرد چگونه دين را كمتر بر مبناي تحقيق علمي سنتي مي         
اي عقالنـي، امـا عمومـاً در         معتقد است كه ذهن آدمـي حقـايق را بـه شـيوه            

گـذرد و در     شود، از علوم اجتماعي مي     ري كه از علوم سخت آغاز مي      پيوستا
  . كند بندي مي رسد، طبقه سر ديگر به دين مي
  شناسي شناسي، كيهان علم، دين، زيست: واژگان كليدي

***  
خورشيد فردا خواهد تابيد، زيرا ديروز و       . دون موهبت نبوت، نگاه به آينده خطرناك است       ب

هـاي    اگر كسي نظـام   ] البته[ست،   ا استقرا به طرزي معقول قابل اتكا     . پريروز نيز تابيده است   
اما، استقرا به شدت محل نزاع است، هم به داليل منطقي و هم بـه               . بيني نمايد  ساده را پيش  

اگر كسي برمبناي . هاي پيچيده سر و كار داشته باشد   داليل تجربي، به ويژه اگر كسي با نظام       
كند،   بيني مي   د، در بسياري و حتي در اغلب مواقع درست پيش         بيني نماي  گذشته و حال پيش   

                                                 
 .كارشناسي ارشد فلسفة علم از واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي. *
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ترين مواقع اسـت، يعنـي در زمـاني كـه آينـده شـبيه                اما در مواقع ابتكارات نقادانه، كه مهم      
  .گذشته نيست، به خطا خواهد رفت

دانه بلوطي كـه كاشـته شـود،        . دهد  آينده، آنچه را در زمان حال كاشته شده، پرورش مي         
اما ممكن است بـه دليـل شـرايط آب و هـوايي،             . ت بلوطي فرا خواهد روييد    حتماً به درخ  

هـاي ملـي جنگلبـاني،         درخت براساس سياست   تدرخت بلوط را صاعقه بزند يا ممكن اس       
قرن بيستم به ما آموخته است كه احتمـال تـاريخي را چگونـه بـا اتكاپـذيري و                   . قطع شود 

هـايي در راه خواهـد بـود، و در            تينكته قطعـي آن اسـت كـه شـگف         . عقالنيت تركيب كنيم  
بيني خسوفي كـه يـك قـرن ديگـر روي             پيش. هاي پيچيده تر، بيشتر چنين خواهد بود        نظام
بنابراين، آينده تا حد زيـادي نـامعلوم        . ست ا بيني رئوس اخبار فردا    تر از پيش    دهد، آسان   مي

  .است
 و احتمـال، نظـم و       ما در قرن تغيير در نظرات خود در بارة نحوه درهم آميختن قطعيت            

اين تغييـرات،   . كنيم  مي با يكديگر به منظور تشكيل جهان، زندگي مي        ظن  تصادف، نظم و بي   
رسد كه اين كار ادامـه        اكنون چنان به نظر مي    . دهند  ن دين از علم و طبيعت شكل مي       يبه تبي 

هـزاره  يك قانون به عالوه شرايط اوليه وجود ندارد كه به وسـيله آن بتـوانيم                . خواهد يافت 
علم بـا علـل     . نهايي وجود دارد كه روايت خواهد شد      ابيني نماييم؛ بلكه داست     جديد را پيش  

توانيم مطمئن بود كه هم علل و هم معاني،           سر و كار دارد؛ دين با معاني سر و كار دارد؛ مي           
انگيـز آن كـه       و هيجـان  . انـد   تنيده اجزايي هستند كه به طرزي ماندگار در نسج تاريخ در هم          

  .ول آينده داستان را ما خواهيم نوشتفص
توانيم برونيابي كنيم و بـه شـگفت    بيني روابط آينده ميان علم و دين، ما فقط مي    در پيش 

ايم كه كيستيم و در كجاي مسيرهايي قرار داريم كـه             ها، در اين قرن دريافته     ما انسان . درآييم
، قـدمت و گـستره جهـان خـود را           مـا، انـدازه   . انـد   سابقه بوده   هاي گذشته بي    در تمام هزاره  

دانيم؛ تاريخ تكـاملي عميـق سـياره خـود و خـود را بـه مثابـه بخـشي از ايـن داسـتان                           مي
هاي دينـي كالسـيك مـا ادغـام           اند كه در ديدگاه     كرده  اين حقايق علم، طلب مي    . شناسيم  مي

، مـا   در ايـن قـرن    . گردند؛ و اين تركيب نظريه و اصول در علم و دين، ادامه خواهد يافـت              
ايم تا، بهتر يا بدتر، بر رفاه خود،          ها از طريق علم و دين، ، قدرتي بيش از گذشته يافته            انسان
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سرنوشـت  . اي خـود تأثيرگـذار باشـيم    هاي طبيعي و انساني و حتي بر تاريخ سياره  نابر جه 
 كنند، در قرن بعدي به استفاده مسئوالنه از زمين، سرنوشت تمام كساني كه در آن زندگي مي

همه چيز بدان بستگي دارد كـه علـم، اخـالق و ديـن را در عمـل                  . اين قدرت بستگي دارد   
  .چگونه به هم پيوند زنيم

  ما كجا هستيم؟ علم و دين در نظريه و در اصول

، چهار نوع رابطه ميان علم و دين را بدين سـان بـه اختـصار    )Ian Barbour (ايان باربور
تصور دو عرصه . )Ian Barbour, 1990 (و، و ادغامنزاع، استقالل، گفتگ: بيان كرده است

بـاربور  . شان جايي در درون اين مقوالت وسيع قرار نگيرد، دشوار است     موضوعي كه روابط  
تـوان فـرض كـرد كـه          نمايـد و مـي      هاي گذشته و حال هر چهار مـورد را ارائـه مـي              نمونه
شـايد نـسبت    . د داشـت  هايي از هر چهار مورد در آينده نامتنـاهي نيـز وجـود خواهـ                نمونه

شايد خود اين تغيير    . فراواني آنها تغيير كند، مثالً نزاع كمتر و ادغام بيشتر گردد، يا برعكس            
در حال حاضـر، در فيزيـك گفتگـو و    . مثالً. ها، با تغيير رشته، تغيير نمايد    در نسبت فراواني  

 اسـتقالل زيـادي     شناسي و دين، نـزاع و       ادغام بيشتري وجود دارد، در حالي كه ميان زيست        
اين كه آيا اين روند ادامه خواهد يافت، تاحدي به كشفيات هنوز ناشـناخته در               . وجود دارد 

  . شناسي ملكولي و تكاملي بستگي دارد فيزيك، نجوم و زيست
 بـراي زنـدگي   »دقيقـاً «كننـد كـه    اخترفيزيك و فيزيك ملكولي، جهاني را توصـيف مـي       

تـرين سـطوح    يز جهاني را با عدم قطعيت در بنيـادي  گرديده است، هرچند فيزيك ن »تنظيم«
اند   شناسي تكاملي و ملكولي كشف كرده       رسد زيست   در عين حال به نظر مي     . آن يافته است  

كه تاريخ زندگي سلوكي است تصادفي بـا مبـارزه و اتفاقـات بـسيار، هرچنـد ايـن را نيـز                      
سال، نظمي در شيب انتروپي     اند كه در اين سلوك به ظاهر تصادفي در طول هزاران              دريافته

هـاي    تـرين پديـده    ترين و منظم   منفي تشكيل شده است كه در تاريخ طبيعي زمين به پيچيده          
ها و باالتر از همه، ذهـن انـسان دسـت             ها، ارگانيسم   بوم شناخته شده در جهان، نظير زيست     

  .يافته است
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  منشأ جهان: شناسي كيهان

ا و با همسايگان خود است و ما در زير به علم            توجه اصلي الهيات به روابط اشخاص با خد       
و تكنولوژي خواهيم پرداخت، زيرا اين دو در عمـل بـه جلـوگيري از ايـن روابـط كمـك                     

اين روش به ديدگاهي نياز دارد كه به اشخاص تصوري از اين امر دهد كـه كـي و                 . كنند  مي
در . د، راهنمـايي كنـد    كجا هستند، و آنها را در تقويت تصور خود از آنچه بايد انجـام دهنـ               

غرب موحد، خدا جهان را آفريده است؛ اين نخستين ماده اعتقاد مسيحي است كه بر مـاده                  
در . القدس، مقـدم اسـت    زندگي در امت روح بارة مسيح و نجات و ماده سوم در       بارةدوم در 

 اين آفرينش ممكـن     بارةنيمه دوم قرن بيستم، گفتگوي زيادي ميان الهيات و اخترفيزيك در          
  . گرديده است

ن بـدان روي تـرش كـرده        اامكان الهيات طبيعي كه در اوايل قرن بيستم، اغلـب متكلمـ           
بسياري، شـايد اغلـب،     . دانان جدي گرفته شده است       بودند، حتي به وسيله برخي از فيزيك      

. شناسـي بـا نـوعي از توحيـد سـازگار اسـت              كنند كه فيزيك، به ويژه كيهان       امروزه فكر مي  
  : گويد پف به صراحت ميويكتور وايسكو

درباره منشأ جهان نه فقط با عبارات علمي، بلكه به زبان شاعرانه و معنـوي، رويكـردي كـه مكمـل              
مـسيحي آغـاز جهـان را بـه     -در واقع، سـنت يهـودي  . توان سخن گفت    رويكرد علمي است نيز مي    

 ,Victor F. Weiskopf(كند كه به طرزي شـگفت شـبيه مـدل علمـي اسـت      اي توصيف مي گونه

1983(.  
جهـان  . شناسي، شگفتي بزرگ بوده است شناختي در كيهان هاي اخير، اصل انسان   در دهه 

، بيست ميليارد سال پيش در مهبانگ نشأت گرفـت و از آن زمـان در               )دست كم اين جهان   (
از نخــستين انفجــار انــرژي، ذرات بنيــادي، و پــس از آن هيــدروژن، . حــال انبــساط اســت

يل گرديد كه به مثابه سوخت ستارگاني بـه كـار گرفتـه شـدكه تمـام                 ترين عنصر تشك   ساده
منظومه ) در مورد ما  (تر گرد آمدند تا       عناصر سنگين . ندتر در آنها ساخته شد      هاي سنگين   اتم

فيزيـك دوران اخيـر، دو سـطح را بـه هـم مـرتبط               . شمسي و سياره زمين را تشكيل دهنـد       
ها، ستارگان و سيارات به طرزي اساسـي         ناشهاي نجومي مانند تشكيل كهك      پديده: سازد  مي

. آنها بستگي دارندانتقاالت انرژي هاي ميكروفيزيكي، از قبيل بارهاي روي ذرات و     به پديده 
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در زيستبوم  (گيرد    هاي شناخته شده در آنها قرار مي        هاي ميان برد، كه بيشتر پيچيدگي       مقياس
 در حال تعامـل ميكروسـكوپي و نجـومي          هاي  ، به نوبه خود، به دامنه     )يا در مغزهاي انساني   

  . بستگي دارند
رسد كه جهان از آغاز براي ساختمان بعدي ستارگان، سيارات، زنـدگي              اكنون به نظر مي   

ن و  امتكلمـ . يـك تفـسير پـذيرفتني، طراحـي الهـي اسـت           . و ذهن، دقيقاً تنظيم شـده بـود       
شده وي و انتقادات گويـا   تنظيملي و ساعت دقيقاً يفيلسوفان، اغلب، با به ياد داشتن ويليام پ    

هاي نظم بسيار با احتياط عمـل        ناها وارد آمد، در مورد بره      ناو فراواني كه بر اين قبيل بره      
با اين همه، باز هم، جهان فيزيكي، شبيه ساعتي بـا تنظـيم دقيـق اسـت و اكنـون،                    . اند  كرده

ــي    ــت م ــان حماي ــن بره ــي از اي ــبات كم ــسياري از محاس ــد ب ــك. كنن ــان و  اخترفيزي دان
اند تا كشف كنند در انفجاري كه جهـان مـا را تـشكيل      دانان به يكديگر پيوسته     ميكروفيزيك

تواند چنـدان تغييـري       رسد در واقع نمي     آنچه واقعيات به شدت متغير به نظر مي       اده است،   د
هم، اند تغيير كنند و با اين همـه، بـاز           توانسته  كرده باشد و در واقع بسياري از آنها اصالً نمي         

ه يابيم ك   را مي ) مهبانگ(ما انفجاري يگانه    . اند تا حيات وذهن را پديد آورد        جهان را واداشته  
نمايـد، در حـالي كـه         ميبا دقتي چنان تنظيم گرديده كه جهاني را توليد كند كه ما را توليد               

  .اند اي نداشته هزاران انفجار قابل تصور ديگر، هيچ نتيجه
يكسان، استنتاج نتـايج از جهـان داراي تنظـيم دقيـق را كـامالً      ن و دانشمندان، به  امتكلم

در واقـع،   . تـوان گرفـت     مـي تنها نتايجي نيستند كـه      دانند، هرچند نتايج توحيدي       معقول مي 
خواهيم؛ در حالي كه رودر روي قرن بيست و           اي نيست كه در اينجا مي        واژه »نتايج«احتماالً  

در تالش براي حفـظ فروتنـي       .  گرفته شده اندك است    اي كه   ايم، در واقع نتيجه     يكم ايستاده 
مكمل « يا   »سازگار«شناسي فيزيكي     ا كيهان در گفتار، بايد مراقب بود تا فقط بگوييم توحيد ب         

فريمن دايسون آن را چنين بيـان       . شود  اي قطعي گرفته نمي      است، اما از اين سخن نتيجه      »آن
  :كند مي

گيرم كه كيهان براي آن كه ما مخلوقـات زنـده آن              جه مي از وجود اين حوادث فيزيكي و نجومي نتي       
من كه دانشمندم و با عـادات فكـري و   . را به خانه خود بدل سازيم، به طرزي شگفت مناسب است    

كنم كه معماري كيهان، وجـود خـدا را           زبان قرن بيستم و نه قرن هجدهم آموزش ديده ام، ادعا نمي           
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اري كيهان با اين فرضيه سازگار است كه ذهن در كاركرد آن            كنم كه معم    فقط ادعا مي  . كند  اثبات مي 
   .)Freeman Dyson, 1979(كند نقشي اساسي ايفا مي

رابطه بسيار دوستانه ميان فيزيك و الهيات چقدر دوسـتانه          : ظاهراً موضوع از اين قرار است     
امروز بـه   ديني كه   . است؟ آنهايي كه حافظه تاريخي خوبي دارند، بر سر دوراهي قرار دارند           

عقد ازدواج علم درآمده باشد، فردا بيوه خواهد شد، در حالي كه دينـي كـه امـروز از علـم                     
شناسي جداً در حـال       در خاطرات نزديك، دو كيهان    . جدا شود، فردا فرزندي نخواهد داشت     

 كنـار گذاشـته شـد و        1960نظريه حالت يكنواخت كه از اواسـط دهـه          : رقابت وجود دارد  
فرض كنيد كه صـحت حالـت يكنواخـت اثبـات           . ه اكنون مورد قبول است    نظريه مهبانگ ك  

آيا وضعيت الهيات بدتر بود؟ نظريه حالت يكنواخت  وارد كـردن مـداوم امـا نـه          . شده بود 
پنـدارد و بـدين ترتيـب، در ايـن            مكرر ذرات اتمي را از عدم در سرتاسر جهان، مسلم مـي           

 هنـوز بـه اجتمـاع عناصـر سـبك، سـپس       ايـن نظريـه نيـز     . نظريه آغاز مطلقي وجود ندارد    
تر درون ستارگان، سپس سـيارات و سـپس مـردم نيـاز               ستارگان، كهكشĤنها، عناصر سنگين   

اي  در مسيحيت هيچ نكته  . گردد   آفرينش به واسطه فقدان آفرينش اوليه، متوقف نمي        -داشت
هاي ديگر، در    شناسي  يات نظريه مهبانگ را نشان دهد؛ بسياري از كيهان        يوجود ندارد كه جز   

ممكن است اثبـات شـود كـه مـدل مهبانـگ      . مورد آفرينش با ايمان مسيحي سازگار هستند   
 John(شناسي اكنون جديد پالسما جـاي آن را بگيـرد   نادرست است و ممكن است كيهان

Noble Wilford, 1989( .     در اين صورت، در تالش براي يـافتن همگرايـي بايـد همـه
  .چيز را از نو آغاز نمود

اي كه آفرينش پيچيده از ساده، زياد از كم، و به نحوي       شناسي  در عين حال، تصور كيهان    
هـاي شـايان      تصور اينكـه تمـام پديـده      . چيزي را از هيچ، در آن الزامي نباشد، دشوار است         

كنند تا جهان ما را ممكن سازند، ناپديد خواهنـد گرديـد،       ذكري كه در كنار يكديگر كار مي      
دهيم، ممكن اسـت،      هايي كه ما به احتمال و ضرورت نسبت مي          د نسبت دشوار است، هرچن  

تصور جهاني كه بسيار كمتر حيرت آور، هيجان انگيزتر و اسرارآميز باشد، بـه              . تغيير نمايند 
، در  )قرن بيست و يكم   (ترديدي نيست كه در قرن آينده       . زغم عقالني بودن آن دشوار است     

 داشـت، امـا اگـر ايـن تغييـرات كـالً بـا الهيـات                 هايي وجود خواهـد     شناسي شگفتي   كيهان
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  .تر خواهد بود آور نامتجانس باشند، از اين هم شگفت
  تاريخ طبيعي زندگي: شناسي زيست

مراد از آفرينش، تا حدي پيدايش زندگي بر روي زمـين ظـرف پـنج ميليـارد سـال گذشـته        
يخ ميكروسـكوپي  تـار : شناسي نيز مانند فيزيك، دو مقياس پديـد آورده اسـت            زيست. است

راز «، از   .ا. ان. شناسي ملكولي، بـا كـشف دي        زيست. كوچك مقياس و تاريخ بزرگ مقياس     
تـاريخ تكـاملي،    .دادند، گشوده است  را كه زماني آن را به روح خداوندي نسبت مي     »حيات

هاي زمـاني بـسيار       راز حيات را به اتخاب طبيعي نسبت داده كه با تغييرات نموي در حيطه             
. مانند فيزيك، در اينجا نيز، اين دو مرتبه داراي ارتباط نظـري هـستند             . كند   عمل مي  گسترده

هـاي    دهـد و پـروتئين      گردد، رمزبندي حيات را انجام مي       مرتبه ژنتيكي، موجب تغييرات مي    
هـايي كـه در حيطـه خـود آنهـا قـرار دارد، بـا                  هـا در مرتبـه      ارگانيـسم . سازد  ملكولي را مي  

هايي كـه در محـيط        در عمق زمان تكاملي، گونه    . كنند  نطباق پيدا مي  هاي مسكوني ا    زيستبوم
  . شوند كنند، انتخاب و متحول مي هاي در حال تغيير زندگي مي زيست

بـرعكس، ممكـن اسـت تـاريخ تكـاملي نـوعي           . يند، داراي تنظيم دقيـق نيـست      ااين فر 
جوشـند و     يـسم مـي   تغييرات ژنتيكي بدون توجه به نيازهاي ارگان      . بندي به نظر برسد    سرهم

بـسياري از  . كننـد  نيروهاي گزينشي تكاملي بدون توجه به پيشرفت، براي بقـا انتخـاب مـي     
 كننـدة   نظريه پردازان تكاملي اصرار دارند كه هيچ چيز در نظريـه انتخـاب طبيعـي، تـضمين                

  . پيشرفت نيست
 Richard (ساعت سـاز كـور  شناسان، مانند ريچارد داكينز و  در اينجا، برخي از زيست

Dawkins, 1989( استفن . اند سازي علم به دين را به نحو مخالف دريافته وي علت مرتبط
  گويد جي گلد مي

  .)Stephen Jay Gould, 1983 . (ما نتيجه تصادفي فرآيندي بدون برنامه ريزي هستيم
  كند ژاك مونو ادعا مي

 ,Jacques Monod. (رددر آغاز هر ابداع، هر آفرينشي در زيـست سـپهر، فقـط تـصادف قـرار دا     

1972( .  
كنند، فيزيك با     ند كه آنهايي كه فكر مي     ا  شناسانِ صراحتاً موحد به همان اندازه كمياب       زيست
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شناسان اصرار دارنـد كـه اگـر         رسد زيست   معموالً به نظر مي   . توحيد سازگار است، بسيارند   
  .ا حذف شده استرسد بيابند، آنگاه خد آنچه را، از ديدگاه علمي، احتمال به نظر مي

زمـين  : شناسـي تأكيـد دارنـد       شناساني هم وجود دارند كه بر استغنا در زيست         اما زيست 
يندهاي خالقه حياتي كه در طول زمان ادامه دارنـد، صـعود زنـدگي از سـاده بـه                   افر بارور،  

توانند در آفرينش ترديـد       شناسان مي  زيست. چيده، توليد بسيار از كم در طول هزاران سال        يپ
در واقع، پيدايش زماني مانند هرچيزي      . توانند در پيدايش ترديد كنند      ند، اما هيچ يك نمي    كن

انگيز است، زيرا پيدايش زندگي مستلزم رمزبنـدي و انطبـاق اسـت، يعنـي       در نجوم، هيجان  
عواملي كه در مقايسه با هرچيز ديگري كه پيش از اين در فيزيك و شيمي با آن روبرو شده                 

توانيم در نزد دانشمنداني بـه همـين انـدازه برجـسته      در واقع، مي. بديع هستند بوديم، كامالً   
اين ادعا كه  ): هرچند اين دانشمندان هم صراحتاً موحد نيستند      (ي ببينيم   واكنش كامالً متضاد  

نويـسد در     شـناس مـي     ملوين كالوينِ زيـست   . مقصد اين مواد شيميايي زميني، زندگي است      
گردنـد و     پديـدار مـي   . ا. ان.. و آر . ا. ان. آنگاه كـه نياكـان دي     طول تكامل شيميايي حيات،     

نه به واسطه تصادف بلكه     «] آنها[تيكي را با خود دارند،      امكان رمزبندي و حمل اطالعات ژن     
در ذات «شـوند،      حفـظ مـي    »به دليل خواص شيميايي ويژه بازها و امينواسـيدهاي مختلـف          

تكامل زنـدگي، كـه   . )Melvin Calvin, 1975(» ساختارها، نوعي گزينشگري وجود دارد
جـرج والـد،    .  اصـول طبيعـي اسـت      )همـان (» پيامد منطقـي  «به هيچ روي تصادفي نيست،      

» پـرورد   اين جهان به ناگزير، زندگي را در خود مي        «گيرد كه     شناس تكاملي نتيجه مي     زيست
)George Wald, 1975( .  

ي انباشتي از تغييرات وجـود دارد       روند«مايكل پوالنيي، فيلسوف علم، دريافته است كه        
كننـد و در ميـان آنهـا، ژرفـش ادراك و               ميـل مـي    انداموارگيتر از     كه به سوي مراتبي عالي    

 و از آن مبادي     -از بذر ذرات زنده زيرميكروسكوپي    ... خيزش انديشه از همه آشكارتر است     
.  خـالق هـستيم     شاهد ظهور نژادي مدرِك، مـسئول و       -جاني كه در وراي آنها قرار دارد       بي

ترهـستند، گـواه     خودي اين اشكال وجود كه به طرزي غير قابـل قيـاس عـالي               ظهور خودبه 
  )Michael Polanyi, 1964. (»مستقيم اصلي است كه دائماً دست اندركار امري نو است

ها، حتي در آن زمان كه انديشه كوركورانه          گردد كه ژن    اين نكته نيز به تدريج روشن مي      
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اي نسبتاً پيچيده هستند كه توفيق گذشته را حفظ  عمل نمايد، دستگاه حل مسئلهاي  و كاتوره 
 ابتكـارات نـوين، كـه زنـدگي بـدون آنهـا             در جستجوي  زنده نزديك را     نمايند تا فضاي    مي
هـا    از چندين ميليارد سال پيش، مـدت      .  نمايند كاوشتواند دوام بياورد يا متحول گردد،         نمي

هاي خود آغـاز نماينـد، نـوعي     نان چنين كاري را در آزمايشگاه    دا  شيمي قبل از آن كه زيست    
آور آنكـه   شـگفت . )John H. Campbell, 1983(مهندسي ژنتيك در جريان بـوده اسـت   

تـوان از   اند كه مـي  دانشمندان علوم رايانه ـ كه در پيشاني علم شناخت قرار دارند ـ دريافته  
اي پيـشرفته     هـاي رايانـه     ثر در سيـستم    به طرزي مـؤ    ،حل مسئله ژنتيكي  ] روش[هاي    مشابه

  )John Holland, 1990. (استفاده نمود
يـابيم كـه تـشكيل        اي را مـي     اي بـدوي    در عين حال، با نگاهي به گذشته، محيط سـياره         

و با نگاهي بـه جلـو،       .  زميني باردار  ،موجودات زنده در آن احتمال بااليي داشته است؛ يعني        
ر دشوار است كه تاريخ طبيعي تكاملي ما، كمتـر از ايـن             به قرن بيست و يكم، تصور اين ام       

ش تـال شناسي و دين به طـرزي فزاينـده در    يستگفتگوي ميان ز  . بارور و پرثمر به نظر آيد     
ها، بـه دخالـت فـاعلي فراطبيعـي يـا تأييـد               آن است كه دريابد آيا براي پيدايش اين ثروت        

آيا به چيزي   . ايل داشته باشد، نيازمنديم    ماده كه طبيعتاً به زندگي تم      درانگيز     شگفت يموهبت
خ طبيعـي  ي داشته باشد؟ ترديد زيادي نخواهد بود كه تـار نظارتنياز داريم كه بر احتماالت     

 و  شگفت انگيزي وجود داشته است، اما در مورد اين كه آيا داستان بـه نويـسنده نيـاز دارد                  
ي من آن اسـت كـه رويكـرد         بين پيش. ، گفتگو، مناقشه و منازعه وجود خواهد داشت       چگونه
 ناظم به آفريدگار، هرچند ممكن است هنوز هم در فيزيك مناسب باشد، بـراي            -ساز ساعت
شناسي كه در آن بايد استقالل و خـودآفريني بيـشتري بـا اراده الهـي بـراي زنـدگي                      زيست

خـودي در هـم تنيـده اسـت، مـدلي             تركيب گردد، ابوتي الهي كه با فراينـد خالقـه خودبـه           
  .تر است مناسب

  نظمي نظم و بي

نظمـي در جهـان چيـست؟         تركيب نظم و بي   : توان بدين نحو بيان نمود      پرسش علمي را مي   
تـوانيم خـدا را در، در درون و تحـت         آيا ما مـي   : رسد  پس از آن نوبت به پرسش كالمي مي       

 نظمي تثبيت، حفظ و پايدار گرديده، آشكار سازيم؟ آنگاه كـه اصـلي را               رغم بي  نظمي كه به  
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تـصادفي  عنـصر   بـه تـدريج     گيريم كه به طرزي منظم دست دركار امر نو است،             در نظر مي  
نيازي نيست كه آن را، دست كم تمام آن را، كنار بگذاريم، اما بـاز               . رسد  متفاوت به نظر مي   

شناسـي و هـم در    هـم در زيـست  . مانـد   بـاقي مـي  ي و احتمالامري مورد ترديدهم به مثابه  
هاي جهش احتمالي  انات مختلف وجود دارد، جهاني كه در آن، حالتفيزيك، جهاني از امك

 و در عـين حـال جهـاني اسـت كـه در آن               شـوند   برهم نهاده مي  هاي بالفعل     بر روي جهش  
نـد و سـپس   ياب و به راستي جهش ميشوند  مياحتماالت بسياري به مدتي بس كوتاه بالفعل        

  .)بقا(د نمان كسر بسيار كوچكي از آنها، بالفعل مي
، مركز نظمي وجود دارد كـه بـه طـور موضـعي مـستقل               ماند   مي  باقي ي كه در ارگانيسم 

 است تا با انتقال الكترون، پمپاژ       شده تنظيم   به دقت ارگانيسم منفرد در سطح ملكولي      . است
و ماننـد آن، راه خـود را از ميـان           . ا. ان. پروتون، نفوذپذيري گزينشي يون، رمزگـشايي دي      

شـيميايي   ارگانيسم، از طريق اطالعات ژنتيكي و خواص زيـست        . ايدبگش حاالت كوانتومي 
. كنـد   دهند، شركت مي     كه مسير آن را در جهان تشكيل مي        يخود، در تشكيل ريزرويدادهاي   

عـدم قطعيـت ميكروسـكوپي،    . ارگانيسم، تا حدي مسئول ريزرويدادها است و نه بـرعكس       
تواند خـود را بـا اسـتفاده از مزيـت             ميكند كه از طريق آن ارگانيسم          ايجاد مي  نوعي رهايي 

  .اغتشاشات در سطوح ريز، مهار نمايد
هاي مستقل در آنها وجود دارنـد، چـه؟ منـشأ             تر كه اين ارگانيسم    هاي بزرگ   اما، سيستم 

گردنـد كـه از ميـان         ها چنان پيـرايش مـي        انبوه ارگانيسم  ؟اين نظم زيستي مداوم كدام است     
هـاي   هاي غـذايي هـرم   كم در پله نها باقي بماند و اين، دستهاي بسيار، سازگارترين آ    گزينه
 وجود دارد اصلحيتپيرايشي بر مبناي   . انجامد  بومي، به پيشرفت خالقيت تكاملي مي      زيست

بنـدي   خواهيم نه بر درهم آميختگي، كه بر طبقـه          دراينجا، مي . گردد  كه به پيشرفت منتهي مي    
نظمي، بلكه صعود     گر نيازمند توضيح است نه بي     آنچه بيش از هر چيز دي     . كلي تأكيد نماييم  

اي را تـصور نمايـد كـه بـه تكامـل          شناسي بايد نيروهاي سازنده    زيست. انتروپي منفي است  
  .دهند شيب مي

هاي در حالِ حاضر زنده   بديهي است كه زندگي، رويدادي بسيار منظم است و ارگانيسم         
شـده جهـان هـستند و در طـول           شـناخته ترين اشياي    بر روي زمين، از جمله انسان، پيچيده      
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ه است، پس مـا مجبـور       هزاران سال تاريخ طبيعي، تكامل چشمگير نظم فزاينده وجود داشت         
تواند از اين تركيب ارائه نمايد        تبييني را كه مي   هر  ريه انتخاب طبيعي بخواهيم     ظهستيم، از ن  

هـاي علّـي آن       ز زنجيره ما ا .  تا كار توضيحي كافي انجام دهد      قرار دهيم فشار  را تحت   و آن   
، بـه تـدريج بـه ايـن نتيجـه           متوسل شـويم  كنيم؛ اما، اگر بيش از حد به احتمال           استقبال مي 

ها، يعني عـروج زنـدگي، بـه امـري غيرعـادي              خواهيم رسيد كه چشمگيرترينِ تمام ويژگي     
جـه  تيبيني نمود، ن    توان بر مبناي مدلي نظري، آن را پيش         شود، يعني چيزي كه نمي      تبديل مي 

  .گرفت يا براي آن تبييني بسنده ارائه نمود
چنين نيست كه مدل نظري، از فـراهم آوردن امكـان و تبيـين آنچـه روي داده، يكـسره                    

داسـتان، داسـتان    . نمايـد   فقط به معنايي ضعيف تبيين مي     ] اين مدل نظري  [اما،  . ناتوان باشد 
ما، بـازهم تبيينـي بـه معنـاي         ا. تكامل شيميايي، بقاي اصلح، تكامل ژنتيكي و مانند آن است         

 بـه نـدرت      و حتمـاالت آنچه ما در اختيار داريم، در اغلب موارد، تبيين ا         . قوي وجود ندارد  
بايـست روي     تبيين ضرورت است و هرگز تضميني در اختيار نداريم كه آنچه رخ داده مـي              

 هرچه كمتـر    آنچه در ابتدا   اينكه از    دربارهكنند    آور تعريف مي    براي ما داستاني شگفت   . دهد
هـا بـه سـوي     با حركت رويدادها از كـوارك . دبوهرچه بيشتر چيزي پديد آمد كه   ، بعداً   بود

ها، به سوي دايناسـورها،       اي   به سوي سه لپه    ،ها  ها، از آمينواسيدها به سوي پروتوزئن       پروتون
هاي چرخنده به سوي حيوانات مدرِك، از ديوان ددمـنش بـه              به سوي اشخاص، از الكترون    

  .شود تر ميدهاي گنهكار، داستان بلندتر و بلن انانس
ها، يا احتماالت، بلكه نيمرخي متشكل از اين دو است كه ما را تحت تـأثير                  نه ضرورت 

آنچه در تمايل خود به پيچيدگي چنين شايان ذكر است، نه فيزيـك اتمـي يـا                 . دهد  قرار مي 
ن مدتي است كه بندرت يافتـه       شود، كه نظام زميني ميا      اخترفيزيك، كه در همه جا يافت مي      

بيني من آن است كه در قرن بيست و يكم، علم آشـكار خواهـد سـاخت كـه                    پيش. شود  مي
تر است و علم زيستي       نظمي كه بر روي زمين بدان دست يافته شده، از اين هم شايان توجه             

ه ادامـ براساس عواملي كه كمتـر از آن هـستند كـه الزم اسـت،      آن تبيينو از آن به حمايت  
شناسي و الهيات دربارة منبع غايي        اين امر موجب تداوم گفتگوي فعال ميان زيست       . دهد  مي

  .گردد ميم آفريننده جهان اين نظ
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ادامه دهنـد   » تصادف، تصادف، تصادف  « به سرود    سرسختشناسان   ممكن است زيست  
 نظـم  قـع آنچـه حاصـل شـده،       ادر و . دباشين  هم فقط   يابند   مي ها  در تمام اين هزاره   آنچه  و  

هاي سـرود گـردد؛ و تمـام ايـن          پيچيدگي آن افـزوده مـي     بر   كه هزاره از پس هزاره       -است
انگيـزه مبهـوت    . سـازد   پنهان نمي شود،    تصادف، نظم آشكاري را كه بر روي هم انباشته مي         

اي كه به راستي نيازمند تبيين است، اين اسـت كـه، در حـالي كـه مخلوقـات پديـدار                  كننده
نمايند و خـود بـه وسـيله اشـكال      هاي محيط زيست خود استفاده مي گردند و از فرصت  مي

يابند، چه چيزي تصادف را بـه   تر و فرآيندهاي پويا تعالي مي آور  تر و حيرت    آتي، بسيارمنظم 
بدين معنا، هرچند زيستشناسان قرن بيست و يكم، احتماالً به تأكيـد بـر   . سازد  نظم مبدل مي  

شناساني هم وجود خواهند داشت كـه، همـراه بـا            ما زيست امر احتمالي ادامه خواهند داد، ا     
آشكارا در طول تاريخ طبيعـي روي داده        را  هايي كه نه فقط آنچه         نظريه و براساس متكلمان،  
اگـر چنـين    . ورزنـد    اصـرار مـي    »نجات نمودهـا  «، بر   دنماين  كه تبيين نيز مي    ،ددهن نتيجه مي 

اگـر نتـوان چنـين    .  باشدمتجانس الهيات اي در علم زيستي يافته شود، ممكن است با    نظريه
زيك خود خواهند يافت، زيرا آنان      اي را در چنان علمي يافت، متكلمان آن را در متافي            نظريه

بـا نبـوغ كـافي، ممكـن اسـت          . به متافيزيكي نياز دارند كه براي واقعيت جاري بسنده باشد         
  .            روزي به ادغامي دست يابيم
  ريخاطالعات، شناخت و تا

 كه در آن اشكال زنده پيچيده از آجرهاي ساختماني سـاده             آغاز كنيم   از تكامل شيميايي   اگر
بـراي انتقـال    . ا. ان. و آر . ا. ان.  رمزبندي در دي   باشود و پس از آن        امينو اسيدها ساخته مي   

، بـا صـعود يكنواخـت انتروپـي منفـي           ادامـه دهـيم   ها روي داده      كشفياتي كه در طول نسل    
  :نويسد مارجوري گرن مي. فزايش اطالعات روبرو هستيمبراساس ا

كار خود را انجام دهد، نه خواص شيميايي آن، بلكه نظم بازهـا در              . ا. ان. گردد دي   آنچه موجب مي  
.  رمزي است كه بايد با تحول ارگانيـسم كـشف شـود       همانين نظم   ا. است. ا. ان. امتداد زنجيره دي  

شـمول هـستند؛    كنند، جهـان  گرايان به درستي تأكيد مي  ه تقليل قوانين فيزيك و شيمي، همان گونه ك      
هـر نظمـي،    . گانه است، به هيچ روي بر آنها تأثيري نـدارد          زنجيره خطي خاصي كه ويژگي رمز سه      

تواننـد مـشخص سـازند در     احتماالً نظمي فيزيكي ـ شيميايي است؛ بنابراين، فيزيك و شيمي نمـي  
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  . )Marjorie Grene, 1971( خواهد بود  يك رمز موفقعملواقع كدام نظم در 
اطالعات بـرهم   ] نظم[چنين نظمي، نمايشگر چيزي بيش از فيزيك و شيمي است؛ اين            

  . راز زندگي در آن نهفته است. نهاده است
ارگانيسم بايد در ميان حاالت كوانتومي جريان يابد، اما ارگانيسم آن حاالت كوانتومي را 

اطالعات درون ارگانيـسم، آن را قـادر   . دبرسانه جرياني آگاهانه بآن را نمايد كه    انتخاب مي 
عطـف  گردد، گاهي با      كوانتومي مي ه موجب رويدادهاي     گاهي با اندركنشي ك    -سازد كه   مي
 بـه عنـوان غربـالي       -اش قـرار دارنـد      رويدادهاي تصادفي منفردي كه در خدمت برنامـه        به

ين ترتيب، ارگانيسم رشته حيـات خـود   ترجيحي در ميان حاالت كوانتومي عمل نمايد و بد   
ي كـه سـبك زنـدگي خـود را           در كل، مملو از برنامه است، كلّ       ،ارگانيسم. نمايد  را حفظ مي  

براساس اين اطالعات، نوعي عليت رو به       . كند  براساس اين تسامح در اجزاي خود، اجرا مي       
 بـه  نظـم را   و گـشادگي    ،وجود دارد كه مكمل عليت صعودي است و هر دو         ) نزولي(پايين  

دهنـده   هاي تـشكيل    رمزبندي ژنتيكي، حاالت الكتروني اتم    . كنند  ساختارهاي اتمي تغذيه مي   
  . سازد را با اطالعات آكنده مي

هـاي فيزيـك و شـيمي، بـه           هاي ساده، مانند سيستم      تحولي از سيستم   ،شناسي  در زيست 
، خـود عـات درون    ه محتـوي اطال   اسطهاي ساختارمندي كه به و      هاي پيچيده، سيستم    سيستم

در . وجـود دارد  ،  انـد    شـده  سرشار از اطالعـات   ،  گرديدهاطالعاتي كه در طول زمان انباشته       
 در آن،   ورسيم كه در طول تاريخ انباشـته گرديـده            جا، ما از علمي قانون وار به علمي مي        اين

چرخه كرب، استخوان تيـرة   .در مراحلي كه روزگاري انباشتي بودند، فتوسنتز كشف گرديد
شناسـان،    بـسياري از زيـست    . انـد   ها، پنهان شدن و انديشيدن نيز به همين گونه          پشت، چشم 

قوانيني : شناسي نيز قانون مطلقي به معناي فيزيكي وجود دارد          د كه آيا در زيست    ترديد دارن 
در . بندي نمود و در تمام جهان به كار بـرد          جهانشمول كه بتوان آنها را در معادالت صورت       

شوند تـا ايـن       فقط روندها وجود دارند كه در آنها كشفيات انجام و تبيين مي           شناسي    زيست
هـاي پروتئينـي و رمزهـاي         ملكـول . هاي جديدي را پديـد آورنـد      كه كشفيات جديد، روند   

ژنتيكي، ريشه در زمين دارند؛ ماده و انرژي الزم هستند اما، پس از آن، تركيب آنهـا، همـان                   
  .ي است، تاريخي نيز هستاندازه كه بر ماده و انرژي مبتن



 

154  

ان
ست
تاب

 
13

86
 /

اره
شم

 
30  

نـدي شـده    هـا، رمزب    رسد و زنـدگي در ژن       كاركرد زيستي، مستقيماً به سطح ملكولي مي      
ها در حركت رمزبنـدي شـده    بنابراين، ممكن است به نظر برسد كه زندگي به ملكول        . است

ي كند؟ آنهـا بـرا      ها را تعيين مي     بندي روي اين ژن   رمزاما چه چيزي    . آنها، تقليل يافته است   
هــاي   نــه در ســطح ميكروســكوپي، بلكــه در ســطح ارگانيــسم-انــد ايـن كــار تعيــين شــده 

كنـد كـدام ژنوتيـپ،        نيسم است كه معين مـي     امحيطي ارگ  نيازها، مكان زيست  . ها  بوم زيست
هـاي ملكـولي، اطالعـات در سـطح           انطبـاق بنابراين، شكل فعاليـت،     . انتخاب و حفظ گردد   

رمزبنـدي در سـطح ملكـولي بـراي         . دنبال نمـود  كوپي   سطح ماكروس  توان تا   را مي ملكولي  
 كه در طـول تـاريخ تكـوين يافتـه، در طـول              نطباقيو ا . بومي است   در سطح زيست   نطباقا

 ذخيره شده، به صورت رمزياطالعاتي كه در اشكال ملكولي و  . گردد  هزاران سال انجام مي   
ـ     حدر كل ارگانيسم در سط    است از آنچه    داستاني    چيـزي ماننـد     -ان اسـت   ميان برد در جري

لي و  شناسـي ملكـو     زيـست . كتابي كوچك كه داستاني دربارة جهان بزرگ را در خـود دارد           
  .درو شناسي تكاملي بزرگ مقياس مي زيستبه دنبال ارگانيسمي، 

شيمي  بوم نيز زيست سازد، زيست بوم را معين مي شيمي، زيست به همان اندازه كه زيست  
شود، به    كنترل مي » از باال «گيرند،    هاي ميكروسكوپي مي    ملكولشكلي كه   . نمايد  را تعيين مي  

 راهــي از ميــان جهــان شــيوه گــشايشمــورد همــان نحــو كــه اطالعــات كــشف شــده در 
گاهي گفـتن ايـن سـخن دشـوار         . گردد  ها ذخيره مي    ماكروسكوپي زميني مقياس در ملكول    

بايـد   كـه بگـوييم   است كه كدام سطح مقدم و كدام سطح تابع است؛ شـايد بهتـر آن باشـد               
ميـان تمـام مراتـب نـوعي بـه هـم            . يافـت  چندگانه   يدستاوردهاي روايت شده را در مراتب     

نظمي، با اطالعاتي كـه در طـول تـاريخ            در همه جا، تعامل نظم و بي      . پيوستگي وجود دارد  
  .اند و براي حفظ و افزايش نظم حياتي هستند، وجود دارد كشف شده
توان نخـست     مي. رسند  ها از راه مي    طرزي شگفت آور، انسان    در اين تاريخ، و به       ،بعدها

رفت، زيرا هوش     مياي در حال بزرگ شدن ايشان       بايست انتظار مغزه    چنين انديشيد كه مي   
اما، از سوي ديگر، اين نكته نيز چنـدان بـديهي نيـست،            . داراي مزيتي بديهي براي بقا است     

ر زنده نيز، مانند تمام تقريباً پنج ميليارد گونه         زيرا تمام تقريباً پنج ميليون گونه در حال حاض        
فقط در يكـي از  . اند اند، به خوبي دوام آورده اند و رفته ديگري كه در طول هزاران سال آمده 
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در ايـن يـك نيـز بـه         ] اين فرهنگ [يابد و     ها، فرهنگي قابل انتقال تكوين مي       اين انبوه گونه  
فقط يـك محـور وجـود دارد كـه بـه            . يابد  ن مي  بنيادي تكوي  يطرزي انفجاري و با ابتكارات    

نواخـت ظرفيـت      دست كم، رشد يـك     محورگردد، اما در اين       منتهي مي ] انساني[ اشخاص  
انتخـاب نـشده    ] از قبـل، بـراي بقـا      [سازد كه هوش      اي تصور اين امر را دشوار مي        جمجمه

 ,E. O. Wilson(» هيچ اندامي در تاريخ حيات از اين سريعتر رشـد نكـرده اسـت   «. باشد

طبيعـت، بـا فـصول اساسـاً        . ، انتخاب طبيعي به چيزي ديگر تبديل شد       دبا اين رش  ). 1978
از خـود فراتـر     جديدي در داستان پيوسته تكامل اطالعات، شناخت و تـاريخ، در فرهنـگ              

  .اي روان بود كه هيچ شباهتي به گذشته آن نداشت جهان، به سوي آينده. رفت
گردد؛ اطالعات در     ها منتقل مي    ها، در ميان نسل     روي ژن اطالعات در طبيعت وحشي بر      

هـاي انتقـال    يابد، به همان نحو كه اشخاص در فرهنـگ       ها انتقال مي    فرهنگ از طريق عصب   
هـا، رمزبنـدي      هـاي انطبـاقي روي كرومـوزوم        در طبيعـت، مهـارت    . نـد بين پذير آموزش مي  

 دينـي و راهنماهـاي تكنولـوژي        هاي  اي، آيين   ها در سنن پيشه     در فرهنگ، مهارت  . شوند  مي
هـا    اطالعات به دست آمـده در دوران زنـدگي ارگانيـسم، از طريـق ژن              . گردند  رمزبندي مي 

بـه نـسل بعـدي منتقـل        كسب گرديده و     است كه    اطالعاتي ،گردد؛ ذات فرهنگ    منتقل نمي 
تـر از    انتقال اطالعـات در فرهنـگ ممكـن اسـت چنـدين مرتبـه مقـداري سـريع                 . گردد  مي

، در يكي از معموالًانسان، .  با آنها همپوشاني داشته باشد ممكن است ي ژني باشد و     محورها
 تاريخ است و به وسيله زباني كه بـه    مشروط به يابد و هر ميراثي       ده هزار فرهنگ تكوين مي    

طور قراردادي تثبيت شده و با استفاده از نمادهايي كه داراي معناي موضعي مـؤثر هـستند،                 
  .شود ماندگار مي

. ترنـد  خـودي خـود متنـوع      هبشان  ها در محيط زيست    نكته بديع فقط اين نيست كه انسان      
ـ     زيست اند، جاي محيط    هايي كه از روي نقشه ساخته شده        زيست محيط خـودي   ههـاي خودب

هـا را بـا    بـوم  ها، زيـست  شوند؛ انسان حيوانات با محل خود سازگار مي. گيرند  وحشي را مي  
كننده در رفتـار جـانوري و گيـاهي، ديگـر از             عوامل تعيين . دسازن  نيازهاي خود سازگار مي   

شناختي،  گوييم، هرگز انسان    كننده در شرايط اقليمي يا چرخه غذايي سخن نمي         عوامل تعيين 
فـشارهاي انتخـاب    . سياسي، اقتصادي، تكنولوژيكي، علمي، فلسفي، اخالقي يا ديني نيستند        
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هـا بـه يكـديگر       هـا، انـسان      ترين فرهنـگ   يابند؛ جز در بدوي     طبيعي در فرهنگ تخفيف مي    
. آتـش بيفروزنـد و نـان بپزنـد        آموزند چگونه لباس بدوزند، گندم را از پوست درآورند،            مي

 دارو و پزشكي و از طريق امور خيريـه،          بارةها به دليل مهري كه به يكديگر دارند، در         انسان
 و رفـاهي بـه يكـديگر كمـك          هاي آموزشي   هاي قومي و زنان، يا با برنامه        با استخدام اقليت  

نمايند؛ ديـن     ريزي مي  كنند و براي كارهاي خود برنامه       ها انتخابات برگزار مي    انسان. كنند  مي
  .انديشند آنها به عدالت و عشق مي. آموزند خود را به كودكانشان مي

دو دستاورد شايان ذكر فرهنگي، علـم و ديـن هـستند و هـر دو محـصول ايـن تحـول                      
شناسي نياز دارند، اما بـه مراتبـي           هرچند به دستاوردهاي اوليه در زيست      تاريخي هستند كه  

هـاي از لحـاظ      نادو، نه فقط درصدد تبيـين جهـ        علم و دين، هر   . اند اساساً جديد نايل آمده   
كنند؛ بلكه هر يك از آنها خود در ايـن تـاريخ              تاريخي در حالِ تحولي هستند كه مطالعه مي       

نياز دارد كه خود و ديگري را به مثابه بخشي از داستان شناخت             قرار دارد و هر يك از آنها        
  .بر روي زمين تبيين نمايد

  فعل خداوندي در جهان: فاعليت

جايگاه خدا در اين داستان كدام است؟ در اينجا، خصلت پاسخ تغيير يافته اسـت و تـصور                  
اي سايبرنتيكي، هاي آينده هرچه بيشتر در جهت يافتن خدا در درون فرآينده            كنم در دهه    مي

نظمـي،    خدا با سرشار ساختن جهان از اطالعات، با بيرون آوردن نظم از دل بي             . تغيير نمايد 
  .آفريند مي

بـا  . نمودنـد   هاي نخست، اين نكته را به مثابه امري طبيعي و فراطبيعي بيـان مـي                در سال 
م، در جايي   عل. هاي فاعليت فعال خداوندي در جهان، مبهم شدند         تعميق درك علمي، نشانه   

فت هـا بـا پيـشر    كه قبالً تبييني علّي وجود نداشت، چنين تبيينـي ارائـه نمـود و ايـن تبيـين                 
 زمـاني   -نمـود   هاي علّـي عمـل مـي        خدا در شكاف  . تر شدند   اطالعات علمي، هرچه مفصل   

اند و در نتيجه براي دخالـت         تر شده   تر و كوچك    ها كم   اما، اين شكاف  . گرديد  چنين ادعا مي  
كنند كه خدا نيز به انجام فعـل          به ما يادآوري مي   . باز هم كمتري باقي مانده است     خدا جاي   

علل طبيعي مشغول است؛ اما، اگر شـبكه علّـي گسـسته نباشـد، جـايي بـراي                  با استفاده از    
جايي براي خـداي فراطبيعـي كـه در طبيعـت دخالـت      . ماند  ميفاعليت موضعي خدا باقي ن    
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ها، توحيد دائماً به سوي دئيـسم، بـا خـدايي كـه               ر طول سال  بنابراين، د . نمايد، وجود ندارد  
  .  از آن زمان تا كنون در هم نشكسته، رانده شده استاي علّي را آغاز نمود كه زماني زنجيره

هاي علّي علمي، هرچند برانگيزاننده هستند، اما به هيچ روي معلـوم              در عين حال، تبيين   
تـر    يچيده زيستي، ديگـر از جهـان بـازهم پيچيـده          نيست كه كامل باشند، به ويژه در جهان پ        

بـه عقـب دنبـال     توان تا چند گـامي     هاي علّي كامل را مي      زنجيره. گوييم  فرهنگي سخني نمي  
هـا شـامل      اين زنجيره . گردند  نمود، اما، پس از آن، سردستي، سست، آماري و احتماالتي مي          

شـوند و از      ران سال حفـظ مـي     شوند كه در آنها از يك سوي، الگوها در طول هزا            ها مي   ژن
كروم سـي   هـاي سـيتو     ملكـول . كنـد   هاي جديدي بروز مي     سوي ديگر، در هر نسلي ويژگي     

) بـه اعتقـاد مـا   (امروزي، كـه در همـه جـا در پوشـش گيـاهي و جـانوري وجـود دارنـد،                
 .گردد  كنند كه به ميلياردها سال پيش، به نياكان نخستين، بازمي           هايي علّي را دنبال مي      زنجيره

هـاي تـاريخ     نااما، در ميلياردها ملكول كاركردي و ساختاري زيستي ديگر، كه در طول دور            
كـدهاي  . هاي فراواني بروز كرده اسـت       اند، دائماً تفاوت    طبيعي به طرزي شديد جهش يافته     

هاي پروتئين، كه به دليل استعدادهاي بديع انطباقي خود           اي جهش يافته براي گونه     .ان .دي
  . اند ها منتهي گرديده ها، دايناسورها و انسان اي ند، به سه لپها انتخاب شده

 تمـام رويـدادهاي جالـب در اينجـا،          -هـا    براساس برخي تبيين   -بسياري، اغلبِ يا حتي   
 يـا  »انگيـزه ژنتيكـي  «هـايي، بـه مثابـه     )يا عـدم تبيـين    (احتماالتي هستند كه در چنين تبيين       

نشان خود را در همه جا بـر روي نظـم بـاقي             نظمي    بي. گردد   ذكر مي  »هاي تصادفي   جهش«
سئله كالمي، به مسئله مخالف، نه      با اين كشف، م   . گذارد، احتمال در قطعيت سريان دارد       مي

شود كـه رويـدادهاي     ميعليت بسيار زياد بل عليت بسيار كم،  تبديل شده است، زيرا گفته              
را بـه كمتـر از آنچـه الزم اسـت،           كننده رويدادها    تبيين علمي، عوامل تعيين   . اند مهم، اتفاقي 

ن داستان جايي بـراي خـدا       گردند؟ آيا هنوز هم در اي       ها بازمي   آيا اين شكاف  . دهد  تقليل مي 
  وجود دارد؟

بـاره بـه     دادند، عالوه بر عنصر احتمالي خود، به يك         بايست روي مي    رويدادهايي كه مي  
. اند كيفيتي موقتي و حتي عاجل    انگيز برانگيزاننده هستند و با اين همه، داراي           طرزي شگفت 

طبيعتـي بـا چنـگ و       «عناصري از مبارزه و رنج،      . كننده انگيزند و هم مبهوت    آنها هم شگفت  
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سـاز گرديـده،      را نيز، كه از زمان داروين و قبل از آن، بـراي الهيـات مـشكل                »دندان خونين 
، صـحنه پربـار     طبيعـت : هم، مانند هميشه، نقطـه مقـابلي وجـود دارد          اما باز . كنند  حفظ مي 

قـات  ها، براسـاس انطبا     پيدايش زندگي، نظامي براي پشتيباني از حيات است كه در آن گونه           
  . شوند ميمناسب انتخاب 

 /كننده اساسي تـاريخ اسـت، بـر مناقـشه علّـي            كشف اين امر كه اطالعات، عامل تعيين      
فاعليـت  احتمالي پرتوي تازه افكنده است و ايـن وعـده تعريـف مجـددي را بـراي نحـوه                    

 آن  -جهان از ماده و انرژي تشكيل شده است و ايـن دو           . خداوندي در جهان به همراه دارد     
امـا، اكنـون   . انـد    در نظريه نسبيت با هم يكي شـده        -كنند  ميه كه فيزيك و شيمي تأكيد       گون

اند كه بـر كاربردهـاي        كند كه جهان زميني را اطالعاتي تشكيل داده         شناسي اصرار مي    زيست
آنچـه تفـاوت    . شـوند   ها حمل مـي     اطالعات حياتي بر روي ژن    . نرژي نظارت دارند  ماده و ا  

آنها الزم هستند؛ آنچه تفاوت     د ماده يا انرژي نيست، هرچند هر دوي         كن  اساسي را ايجاد مي   
  . كند، نقطه عطف اطالعاتي است اساسي را ايجاد مي

في علّي وجود ندارد، بلكـه  دان، شكا دان يا شيمي  پس از آن، مانند قبل، از ديدگاه فيزيك       
نظمـي   بـي كه از دل اي را  اطالعات جديدي كه نيل به نظم فزاينده      : چيزي بيشتر وجود دارد   

براساس اطالعات موجود در سيستم، از يك مقدار انرژي         . سازد  بيرون آمده باشد، ممكن مي    
زنـد    خمين مـي  موتو كيمورا ت  . توان براي كاربردهاي تاريخي بسيار متفاوت استفاده نمود         مي

تر، از دوران كمبرين تا كنون، اطالعات ژنتيكي را بـا سـرعت              هاي عالي   كه تكامل ارگانيسم  
بنـابراين، داسـتان انتروپـي    . )Motoo, Kimura, 1961 (انـد   بيت در هر نسل انباشته29/0

پيشرفت را به مثابه افزايش توانـايي       «اگر در تاريخ طبيعي،     . منفي حيات، طوالني بوده است    
 تعريـف  )Ayala, 1974(» براي جمع آوري و پردازش اطالعـات در بـاره محـيط زيـست    

عطفـي در    كنـد كـه بـا نقـاط         هايي را ايجـاد مـي       نماييم، آن گاه، بارها و بارها، تكامل پديده       
راز ايـن اطالعـات، از ديـدگاه        . رسند  موفقيت و قدرت، به سطحي باالتر از مراتب قبلي مي         

  . كي استيند ژنتياشناسي، فر زيست
ن اويند آري، امـا متكلمـ     شناسان بگ   آيا اين تمام چيزي است كه بايد گفت؟ شايد زيست         

بينند،   انگيز داستان زندگي از اطالعات مي       شارسازي هيجان ركه خدا را در، با و تحت اين س        
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گـويم اگـر مـاده        من مي «: دهد  لورن ايزلي، در ميان اين دو عرصه جوالن مي        . گويند خير   مي
هـا حيـران را      كنند، گنجـشكان آوازخـوان و انـسان         ها را كه وزوز مي      اين جيرجيرك  »مرده«

اي كـه از      ترين ماترياليست نيز روشن باشد كه مـاده        پرورده باشد، بايد حتي براي سرسخت     
انگيز، است و غيرممكن است كـه   آور، اگر نه هراس گويد، حاوي قواي شگفت آن سخن مي  

 ,Loren Eisley(»  كه چهره بزرگ پشت آن پنهـان اسـت  شمار نقابي باشد جز يكي از بي

» بخـشد   طبيعت يك معجزه عظيم است كه واقعيت ظلمـت و عـدم را تعـالي مـي                «. )1967
  .         )همان(

شناسان آگاه قرن ما، كه عالقه خاصي هم به دين متعـصبانه              ارنست ماير، يكي از زيست    
تـر ايـن كلمـه متـدين هـستند،             معناي عميق  شناسان، به  اساساً تمام زيست  «: گويد  ندارد، مي 

ناپـذير،     ناشناخته و شايد شناخت    …ديني بدون وحي باشد   هرچند ممكن است دين ايشان،      
ما چيـزي متعـالي را   . )Ernst Mayr, 1982(» كند حسي از فروتني و دهشت در ما القا مي

. برد فراتر از آن ميكنيم، چيزي كه ما را به مرزهاي فهم مان و به طرزي اسرارآميز،         حس مي 
جهان دنيـوي،   . انگيزند  به طرزي فزاينده شگفت    اه  كند؛ اما پديده    ها را مطالعه مي     علم، پديده 

شايد ما اطمينان خود را به فراطبيعي از دسـت داده باشـيم، فقـط               . ماده خامي شگفت است   
ر، باشكوه، بـه    طبيعت، فرات ] خود[بدان منظور كه جاي آن را به اطمينان بدين امر بدهيم كه             

  . طرزي اسرارآميز جاندار و با روح است
خـودي   هگردهمايي خودب . توانيم گفت كه طبيعت، قوه خود را به فعل درآورده است            مي

امـا، تـا    . سازي اسـت   گردد، نوعي خود بالفعل     ملكولي كه در تاريخ طبيعي تكاملي انجام مي       
د است، دريافتن اين نكته هم كه ايـن         ايم آيا طبيعت، تبيين خودبسنده خو       زماني كه نپرسيده  

تـوانيم   اگر پاسخ پرسش فوق منفي باشد، مي . آنها نيست امل  ها طبيعي هستند، تبيين ك      پديده
هاي   هاي تاريخ طبيعي، واكنشي به بادهاي روح هستند كه بر سطح اين آب               آيا پديده  مپرسيب

  .سازند في نفسه را متجلي يتوانند اشيا ها مي پديده. وزند زميني مي
هـاي علّـي       در شـكاف   ست، تأثير نيت فراطبيعي، نهان بـودن خداونـد         ا ساآ آنچه معجزه 

نظمـي    بيشتر از دل كمتر است كه تزويج نظـم طبيعـي بـا بـي              ] پيدايِش[آسا،    معجزه. نيست
آور و مـنظم بـه اشـكال جديـدي            موجب آن است؛ با طبيعتي كه به طرزي شگفت، اعجاب         
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كه اطالعـات جديـدي وجـود دارد كـه در رمزهـاي حيـات               يابد، هم بدان سبب       دست مي 
 -ن دستاوردها، اگر دوست داريد اين طور بگوييد، كامالً طبيعـي هـستند            اي. گردد  پديدار مي 

اما، در عـين حـال، دسـتاوردهاي جديـد          . كنند  مييقيناً غيرطبيعي نيستند؛ طبيعت را نقض ن      
 »فراتر«ست و بدين معنا، چيزي      تر دست يافته شده ا      به چيزي عالي  . كشف و قدرت هستند   

از گذشته وجود دارد، چيزي بر آنچه قبالً بوده، افزوده شده، عارض گرديده است؛ در آنجا                
  . از آنچه قبالً طبيعي بود»فراتر«كه زماني كمتر بود اكنون بيشتر است، چيزي 

ا خير، شناسان، اعم از آنكه موحد باشند ي  پيدايشي، وجود دارد كه اين زيست وخالقيت
جا، نظارت الهـي را بـدون       در اين توانند    دانند؛ و موحدان مي     متدين نبودن به آن را دشوار مي      

يندهاي طبيعي، استقالل وجود دارد؛ مخلوقات همانند       ادر فر . هاي طبيعي ببينند    نقض پديده 
آور آنكه نوعي سرشارسازي آنهـا        سازي خود هستند؛ با اين همه شگفت       بالقوه -كه در خود  

گاهي اگر  . بخشد اطالعات وجود دارد كه آنها را به پديدارهاي جديد كاركردي تعالي مي           از  
ـ  ميبينيم كه به امري احتمالي        چيزي را مي   گـردد، حـذف      ، خـدا آنچنـان كـه ادعـا مـي          دمان

هـا و امكانـات       شود و به ويژه چنين است اگر احتماالت انباشـتي، بـه همـراه موهبـت                 نمي
آور، كه   اگر ما معجزه را رويدادي حيرت     . تاني متعالي روايت گردد   انگيز ماده، در داس    شگفت

دانيم فاقد علل طبيعي كافي است تعريف نماييم، آنگـاه در اينجـا معجـزه بـه                   تا آنجا كه مي   
شويم كه، در علم زيستي، راز حيـات تبيـين شـده              ماند و ما متقاعد نمي      جاي خود باقي مي   

سه (زن و مردي كه از طريق مراحل مياني         . جيه نشده است  يقيناً تو ] دانيم كه   البته مي [است،  
اند، كمتر از افروديت كه       هاز زمين مادر سر برزد    ) ايناسورها و پستانداران نخستين   ها، د   اي  لپه

  .شكل پديدار گرديده شگفت نيستند، چه بسا بيشتر هم شگفت باشند از درياي بي
تواننـد    نهفتـه اسـت، مـي     . ا. ان.  دي خداباوران، بدون انكار اين امر كـه راز زنـدگي در          

ه نهفته است كه به غبار، جان و آگاهي داده و زنـدگي را  بگويند كه راز زندگي در نفس يهو    
ايـن امـر    . دهد  كند و آن را به امري خودفرارونده، ارتقا مي          ميدر ميانه فناي دائمي آن حفظ       

شـد، بلكـه بايـد در خـواص          با »داراي تنظيم دقيق  «تواند، بدون نقض استقالل مخلوق،        نمي
انـد،    ه را بر روي اين سياره منزلگـاه گـسترد         حياتي كه، در طول هزاران سال، چنين داستاني       

تواند تلويحي    تبيين ما از تاريخ طبيعي، اعم از استنتاجي يا استقرايي، نمي          . آشكار شده باشد  
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) هـا   اي  اننـد سـه لپـه     م(، به عالوه شرايط اوليـه       )مانند انتخاب طبيعي  (قانون فراگيري   . باشد
اميد بـه ايـن     (استقرايي  . ستين را نتيجه بگيريم   وجود ندارد كه بتوانيم از آنها، پستانداران نخ       

هاي متـأخر را      اي  وجود ندارد كه براساس آن بتوانيم سه لپه       ) كه آينده هم مانند گذشته باشد     
ابي بـر روي محـور      هاي متقدم، يا دايناسورهاي بازهم متـأخرتر را بـا برونيـ             از پروكاريوت 

ها كـشيده شـده انتظـار        اي   به سه لپه   اه  كه از پريوكاريوت  !) محور تصاعدي (قهقرايي آماري   
چنان كه دانه بلوط، پنهاني، حاوي      (هاي نخستين انساني مستتر نيست        در ايوكاريوت . داشت

 روايـت   توانيم انجـام داد،     تمام آنچه ما مي   . وار عيان گردد   كه به طريقي قانون   ) بلوطي است 
ـ   اي ها، سه لپه    ايوكاريوت -داستاني حماسي  ستانداران نخـستين، اشـخاص   ها، دايناسـورها، پ

است و ممكن است ايـن نمـايش بـراي توجيـه آن              -دانشمند، اخالق گرا، گناهكار، قديس    
  .كافي باشد

لفي است كه بـه فعـل آگـاهي         ؤ م  و جايگاه خدا در اين داستان كدام است؟ خدا، مورخ        
ال را بـه    سازد، احتم   نمايد، نامحتمل را محتمل مي      العات را به جهان تزريق مي     بخشد، اط   مي

اي   شناسي و الهيات، با آينـده       در امتداد اين خطوط، گفتگوي ميان زيست      . كند  ميتقدير بدل   
شناسـي    ترديـدي نيـست كـه در قـرن بيـست و يكـم در زيـست                . سـت  ا نويدبخش روبرو 

ها نقش حساسي را كه اطالعات هـم           اين شگفتي  هايي وجود خواهد داشت، اما اگر       شگفتي
نمايـد، از سـكه بينـدازد و     شناسي تكاملي ايفا مي      هم در زيست   شناسي ملكولي و    در زيست 

شناسي كه به طرزي فزاينده معرفتي است، بـا الهيـات كـامالً غريبـه             اگر اين تبيين از زيست    
  .تر خواهد بود باشد، از آن هم شگفت

خواستند فيزيك را با الهيات مرتبط سازند، گاهي شكست           كه مي در قرن نوزدهم كساني     
علت نزاع امروزي نيز تا حدي آن اسـت كـه الهيـات             . خوردند، زيرا الهيات نابسنده بود      مي

خواستند ميان علـم و الهيـات جمـع           اما آنان كه در قرن نوزدهم مي      . كالسيك نابسنده است  
د؛ ما در قرن بيـستم دريـافتيم كـه فيزيـك آن             كنند، با بيش از يك مسئله كالمي روبرو بودن        

شناسي تـاريخي،   آيا در زيست  . شناسي آماده نباشد    شايد امروزه زيست  . دوران نيز آماده نبود   
ترين   وجود دارد؟ جان ماينارد اسميت، يكي از برجسته        »پيكان زمان تكاملي  «وحدت، نوعي   

  :گويد شناسان نظري، صادقانه مي زيست
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 .شناسي در اين باره سخت عميقي براي گفتن داشته باشد           در حال حاضر، زيست   كنم كه      تصور نمي 
)John Maymard Smith, 1972(   

كـنم كـه آنگـاه كـه ايـن            بيني مي   پيش. هنوز بايد داستان كامل تاريخ طبيعي را تعريف نمود        
داستان روايت شود، با الهيات تجانس بيشتري خواهد داشت، به شـرط آنكـه الهيـات نيـز،                  

اگر : را نتيجه دهد) خ(خدا ) ز(شناسي  ما انتظار نداريم كه زيست. عطاف كافي داشته باشد  ان
اما مـا بـاز هـم تبيينـي         . اگر خ آنگاه ز   : دهد  شناسي را نتيجه نمي     خدا نيز زيست  . ز، آنگاه خ  

  .پذيرفتني و صريح از همگرايي آنها داريم
 سـاخته شـده، بـه سـادگي بـا           چنين تبييني از فاعليت خداوندي، كه براي علوم زيستي        

جا باز هم خدا هماني است كه به تاريخ         ه در آن  تبييني كه براي فرهنگ انساني ساخته شده ك       
بخشد، سازگار است؛ هرچند اكنون، همان طور كه يادآور شديم، انتقال اطالعات              آگاهي مي 

ـ  . كننده مهـم ايـدئولوژيك هـستند    ديگر ژنتيكي نيست، زيرا عوامل تعيين  ه سـوي  نمـايش ب
انگيـز آن بـراي خيـر و شـر در سـاختن       تشكيل و اصالح شعور انساني، با امكانات هيجـان    

ايـن شـعور    . دهد  هايي كه كمابيش انساني و كمابيش خدايي هستند، تغيير جهت مي            فرهنگ
ينـدهاي علّـي    ااكنون، خدا نه چندان چونان كسي كـه در فر         . بايد با حسن نيت همراه گردد     

 آن رمزبندي كه در ذهنيـت     . گردد  مثابه وجود با معناي انساني ظاهر مي      برد، بل به      دست مي 
، در رمزهاي ديني، در كتب مقدس و در عقايدي است كـه             Existenzوجودي، در   حضور  

اكنـون نيـز،   . هـا نيـست   انـد، در ژن  پذير ما نقشي چنين محوري داشته      هاي انتقال   در فرهنگ 
انـسان  ستند كـه بـراي ايـن گونـة اخالقـي،            نقاط عطف اطالعاتي، الهامات، اخالقيـاتي هـ       

 به زنـدگي حكيمانـه      - همان طور كه در نام اين گونه بيان شده         -، كه اعضاي آن   ورز انديشه
   .برد اين ما را از نظريه به عمل مي. اند، مناسب است در كنار يكديگر فراخوانده شده

  چه بايد كرد؟ علم و دين در اخالق و در عمل

  اه علم، وجدان و ارزش

هـاي مـا در       يابد، زيـرا پيـشرفت      علم خود را به طرزي فزاينده روياروي حقيقت فلسفي مي         
قدر هم علمي و مدرن باشد، باز هم مسائل ارزشي مانند هميشه، مسائلي حـاد                فرهنگ، هر 
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نفوذ كنگـره ايـاالت     با، جرج براون جونيور، دموكرات كاليفرنيايي، نماينده        1993در  . هستند
علم، فضا و فناوري، كنفرانس ساالنه آكادمي امريكاييِ سياستگذاري علم و           متحده در كميته    

  :فناوري را چنين مورد خطاب قرار داد
رهبري جهاني در زمينه علم و فناوري بـه رهبـري در زمينـه سـالمت نـوزاد، اميـد زنـدگي، نـرخ                        

هـاي    بر نظام . استوري كارگران، يا بازده مصرف منابع، تبديل نشده          باسوادي، برابري فرصت، بهره   
آموزشي ناتوان، شهرهاي در حال تالشي، تباهي محيط زيـست، مراقبـت بهداشـتي بـسيار گـران و                   

 نيازهـاي   -نيازهـاي اساسـي انـساني     . …ترين بدهي ملي در طول تاريخ نيز غلبه نكرده است          بزرگ
ديگـر  . رده سـاخت  تـوان آنهـا را بـرآو         ذاتاً متفاوت از ديگر نيازهاي مادي هستند، زيرا مي         -ابتدايي

ناپـذير   دهنـد، سـيري   نيازها، همان گونه كه الگوهاي مصرف اياالت متحـده بـه روشـني نـشان مـي           
توان گفت كه رضايت از زنـدگي         ها برآورده شد، نمي     پس از آنكه نيازهاي مقدماتي انسان      …هستند

بـراي  . …ي دارد كنيم، بـستگ    بريم، و مصرف مي     آوريم، به كار مي     به ميزان چيزهايي كه به دست مي      
 نيـست، رشـد بيـشتر       فناوريها، نيازي به رشد بيشتر اقتصاد مبتني بر          ارضاي نيازهاي ابتدايي انسان   

ما رشد بيشتر را، براساس قرارداد اجتماعي، توجيه        . سازد  هم تشنگي ما را براي مصرف سيراب نمي       
تصادي و رفـاه اجتمـاعي      شود كه اين مؤثرترين راه براي گسترش فرصت اق          كنيم، زيرا تصور مي     مي

نقـل شـده در    (انگارانه و در اغلـب مـوارد، فريبنـده اسـت          گويم كه اين استدالل ساده      من مي . باشد
Science ،7 735. ، ص1993 مي( .  

. كننده، مـوهبتي اسـت كـه محـل ترديـد اسـت             اي مصرف   مصرف در حال رشد، در جامعه     
 اعالم نمايـد كـه بـه سـوي عـصر            تواند با غرور     عصري كه حتي مي    -ها در عصر ما     بررسي

 ,Alan During (دهد  سعادتي فزاينده يا حسي از رفاه را نشان نمي-پسامدرن روان است
گيـرد، علـم را در خـدمت ارضـاي            ما در كارگاهي كه هـر دم شـتابي بيـشتر مـي            . )1992

ها بـه قـدر كـافي موضـع           آن كه نسبت به اين خواهش       دهيم، بي   هاي خود قرار مي     خواهش
بخـشي نـامطمئن     آور نيست كه علم را نجـات        ن شگفت اادي داشته باشيم؛ و براي متكلم     انتق

خـواهيم چگونـه      گويد آنچه را مي     مسئله بازهم شكاف اطالعاتي است؛ علم به ما مي        . بيابند
به دست آوريم؛ و با اين همه، اطالعات الزم، تا چه رسد به قصد و حسن نيـت الزم بـراي         

اي آنچه در مسيحيت زندگي متبرك خوانده شده است، را فراهم           زيستن با كيفيت خوب، بر    
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  .ها علم وسيله است، نه هدفي براي وجدان يا ارزش. آورد نمي
  عدالت براي همه

تر ملل توسعه يافتـه را حـل كنـد، بلكـه      نه تنها فناوري مبتني بر علم، نتوانسته مسائل عميق      
جمعيـت جهـان در حـدود پـنج     . ستتري نيز در سطح جهاني هويدا گرديده ا       مسئله بزرگ 

يافتـه، در حـدود     جمعيت، مـردم كـشورهاي توسـعه    تقريباً يك پنجم اين   . ميليارد نفر است  
نمايـد، توليـد و مـصرف         چهار پنجم كاالهاي مادي را كه صنعت مبتني بر علـم تـأمين مـي              

 مانـدة ثـروت را در ميـان خـود     كنند؛ در حدود چهار پنجم مردم جهان يك پـنجم بـاقي             مي
 World (كننــد كننــد و تقريبــاً نيمــي از ايــن جمعيــت در فقــر زنــدگي مــي  تقــسيم مــي

Development Report 1991 (Oxford University Press)( .   جمعيت فقـرا، امـروزه
روي بـازهم بيـشتر خواهـد         هاي پيش   بيش از هر زماني در گذشته است؛ شمار آنان در دهه          

شود، بيست نفر     يافته افزوده مي   كشورهاي توسعه به ازاي هر يك نفر كه به جمعيت         . گرديد
به ازاي هر دالر رشد اقتصادي در هر        . گردد  حال توسعه اضافه مي    به جمعيت كشورهاي در   

از نـود ميليـون نفـري كـه در          . گيرد  نفر در يكي، در ديگري بيست دالر به هر فرد تعلق مي           
 و پنج ميليون نفر در جهان سوم، در         آيند، هشتاد   سال به تحرير در آمدن اين مقاله به دنيا مي         

در . ينـد آ  آنها هستند، به دنيا مي    يگري قادر به حمايت از      كشورهايي كه كمتر از هر كشور د      
آيند، به اندازه هـشتاد       عين حال، همان پنج ميليون نفري كه در كشورهاي صنعتي به دنيا مي            

كننـد و      منابع طبيعي استفاده مي    آيند، از   و پنج ميليون نفري كه در كشورهاي فقير به دنيا مي          
  .گردند موجب تباهي محيط زيست مي

. جمعيت بيش از حد، مـصرف بـيش از حـد و توزيـع نامناسـب      : سه مسئله وجود دارد   
داليل اين سه مسئله، پيچيده هستند، اما هر توجيهي كه بتوان بـراي ايـن توزيـع نامناسـب                   

يل اين اسـت    نخستين تما . فتني به نظر آيد   ثروت يافت، بعيد است كه نتيجه، عادالنه يا پذير        
انـد؛    بهـره   بيكه بگوييم مسئله اين است كه بسياري از مردم زمين، از ثمرات علم و فناوري                

آنچه ما بدان نياز داريم، آن است كه به همه بياموزيم براساس اسـتانداردهاي غربـي توليـد                  
لل ديگر بايد انجام دهند، تقليـد       نمايد؛ آنچه م    الگوي توزيع، موفقيت را منعكس مي     . نمايند

  .از اين امر است
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يابيم كه، حتي اگر بتوانيم توليد جهاني را به طرزي برابر توزيع كنـيم،            اما به زودي درمي   
 كه شمارشان در قرن بيست و يكم به بيـست ميليـارد نفـر               -توانيم پنج ميليارد انسان را      نمي
يش و تماماً امريكايي كـه نماينـده كنگـره        واداريم كه با همان سرعت در حال افزا        -رسد  مي

اينكـه بـه همـه بيـاموزيم چگونـه          . داند، مصرف نماينـد      مي پذيرنا  براون، آن را چنين سيري    
اين نبايد فصل بعدي داستاني باشـد كـه         . اي در حال رشد باشند، بيهوده است        كننده مصرف

ارد كه الگوهايِ موجود توزيع،   د  بدتر آنكه، اين نويد موهوم، اين امر را پنهان مي         . نويسيم  مي
آنگـاه كـه بـا      فقـرا،   . ودبزرگ بينـي و آز اسـت      تا چه حد انعكاس اسـتعمار، سـنگدلي، خـ         

شوند؛ و ثروتـي كـه چونـان دسـتاوردي برانگيزاننـده              كنند، فقيرتر مي    ثروتمندان معامله مي  
 اخـالق   اگر قـرار اسـت    . گردد، ممكن است از طريق استعمار بيشتر انباشته شود          پديدار مي 

ترين قسمت پاسـخ بايـد در        عدالت يا عشق وجود داشته باشد، قسمت اعظم و حتي اصلي          
  . شراكت و در توليد نهفته باشد

براي حل مسئله، علم الزم است، زيرا تأمين نيازهـاي انـساني در قـرن بيـست و يكـم،                    
ايي كـه از    هـ   بدون علم و فناوري غيرقابل تصور است، اما علم بدون وجداني كه به استفاده             

علـم و ديـن بايـد بـا         . سازي، كـافي نيـست     دهد، بدون سياست آگاه     شود شكل مي    علم مي 
الوقوع روندهاي امروزي كه فردا به طور انباشتي به فعل درخواهند            يكديگر، با فاجعه قريب   

آمد، روبرو گردند، با انفجار جمعيت، با كاهش منابع غذايي، تغيير شرايط اقليمي، فرسايش              
هاي فـسيلي و      سازي، منابع در حال كاهش سوخت      خشكسالي، جنگل زدايي، بيابان   خاك و   

هاي سمي، شكاف در حال رشد در ميان ثروت متمركـز و فقـر در                 ديگر منابع طبيعي، زباله   
هـاي اسـتعماري      گرايي كه طالب حفظ نظام     گرايي، و صنعتي   گري، ملي   حال فزوني و نظامي   

تـر نيـستند، اگـر هـم          كننده يدارند، از اين مسائل نگران    مسائل ديگري كه در افق پد     . هستند
كنم كه احتمال دارد اين مـسائل ارزشـي در         بيني مي  باشند، شمارشان اندك است و من پيش      

  .قرن بيست و يكم، از هميشه حادتر شوند
بخش كالسيك وجدان بوده است و هنوز هم در زندگي اخالقي عاملي قوي              دين آگاهي 

ان هاي اخالقي تاكنون نش      باشد، اما اين نظام    - مستقل از دين   -ند مستقل توا  اخالق مي . است
در اينجـا،   . هـا، بـه اصـالحات فرهنگـي شـكل دهنـد             توانند در طـول نـسل       اند كه مي    هنداد
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بيني اين كه قاعده طاليـي يـك قـرن            پيش. فشرند  هاي ديني بر تغيير علم پاي مي        ايدئولوژي
شناسـي    بيني كنيم كيهان     خطرتر از آن است كه پيش      بعد هم در اخالق حاكم است بسيار كم       

دريغـا، كـه    . با دوره تـورمي در چنـد نانوثانيـه نخـست ادامـه خواهـد داد               به تأييد مهبانگ    
بيني اينكه يك قرن ديگر هم هفت گناه كبيره بر جـاي خـود خواهنـد بـود و زنـدگي                       پيش

خطرتـر اسـت كــه    ر بــيبينـي ايـن امـ    انـساني بايـد از ايـن گناهــان نجـات يابـد، از پــيش     
ـ            زيست ل افـزايش پيچيـدگي در طـول زمـان          شناسان بر احتمال در تـاريخ طبيعـي، در مقاب

دهي به آينده كار     بيني اين كه آيا قاعده طاليي براي شكل         پيش. تكاملي، تأكيد خواهند نمود   
و خطر نيست؛ اين نتيجه، تا حد زيـادي، بـه ميـزان گفتگـ               بيشتري انجام داده يا آزمندي، بي     

  .ميان علم و دين بستگي دارد
ممكن است منتقدي بگويد علم به قدر كافي بارآور و مفيـد بـوده اسـت، و بـه طـرزي                     
شگفت چنين بوده است و اين انتظار زيادي است كه توقع داشته باشيم، علم، بشريت را از                 

 را ها، به جاي آنكه علم يا دانـشمندان  آري، اما اين شكست. هايش نجات دهد    تمام شكست 
ها علـم      اين شكست  .ازندس  مقصر نشان دهند، آنچه را علم توان انجامش را ندارد، عيان مي           

آنچـه را علـم بايـد انجـام دهـد، چنـدان نـشان               . سازند  را به مثابه نهادي انساني متجلي مي      
دين، بـه همـراه     . دهند  دهند، بلكه آنچه را دين بايد در تكميل علم انجام دهد، نشان مي              نمي

انـدازه ديگـر    دهد، زيرا علم نيز بـه         وم انساني، به ايفاي اين نقش حساس ادامه مي        ديگر عل 
يـك قـرن بعـد، مـا بـازهم نيازمنـد            . هاي انساني، از جمله دين، نياز به ارزيابي دارد          فعاليت

فاعليت خداوند، مسيرهاي آگاهي بخشي و الهام تاريخ براي ايجـاد و انـساني نگـه داشـتن                  
  .زندگي خواهيم بود

ـ                مم ستگي سـر   كن است همين منتقد بار ديگر ايراد بگيرد كه دين هم بيش از علـم شاي
ايـن نيـز ممكـن اسـت درسـت باشـد،            . وكار داشتن با اين مسائل مبرم خير و شر را ندارد          

مـورد   هرچند دين هميشه ادعاي هر موفقيتي را كه داشته است در ميـان ادعـايي ديگـر در                 
گاهي قديسان و اغلب اشخاصي هـستند كـه،         .  است شكنندگي دائمي انساني، مطرح ساخته    

 بازهم  -كنند؛ و هميشه گناه اوليه وجود دارد        مي نجات از شر تالش      با توفيقي محدود، براي   
ها، به وسيله شري كـه       داند كه انسان    دين مي . نظمي، اما اين بار در مراتب اخالقي        نظم و بي  
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ها  آنگاه كه انسان  . اند  ر ابهام پيچيده شده   ترين آمال آنها را در جهت خير تسلط كرده، د          عالي
گـرديم و سـقوط    يندي پديدار مياگردند، ما در فر از دل تاريخ طبيعي در فرهنگ پديدار مي 

ايم كـه شـر سـايه         ما به بينشي از خير رسيده     . كنيم كه حاوي بذرهاي نابودي خود است        مي
ال كه ممكن اسـت بـه واسـطه         ايم كه در عين ح      ما به امكان آن دست يافته     . جانبي آن است  

تـوانيم در عـشق، در        مـي يطان سـقوط كنـيم،      تكبر، شهوت و اسارت در قيد گناه به دام شـ          
  .عدالت و در آزادي فرزندان خدا باشيم

چه عقالنيت علمي و چه اخالقيات بالقوه، اگر از خودخواهي رها نشده باشند، زيانبـار                
. اي جديـد بـرده شـده اسـت          كه بـه مرتبـه    اين، بار ديگر، بحران ارزش است       . خواهند بود 

عدالت بورز، و مهربـاني را دوسـت   «چكيده نبوغ نبوي اسرائيل در اين اندرز آمده است كه      
اينكه دوسـت داشـتن خـدا و    . )6:8ميكائيل، (» بدار و در پيشگاه خداوند خود، فروتن باش  

 بود كه در قـرون      همسايه حكم اساسي انساني است، احتماالً راز هر زندگي متبركي خواهد          
انساني باشـد، در قـرن       هوسباز   علمي كه در خدمت سرشت    . رو بدان دست يافته شود      پيش

  . بيست و يكم نيز به اندازه قرن بيستم، مصيبت بار خواهد بود
  مراقبت از ديگران

هـاي    انتقاد رو به افزايش و افشاگري از علم وجود دارد، انتقادي كه ممكـن اسـت در دهـه                  
گرا، قادر به توصيف جهـان       طرف و عينيت   علم خود را بي   . ين هم شديدتر شود   رو از ا    پيش

بـاالخره، دعـاوي فيزيـك در مـورد     . سـازد  گر مـي  نفسه هست، جلوه به همان شكلي كه في    
شناسي دربارة تاريخ تكـاملي، ادعاهـايي         مهبانگ و جهان در حال انبساط، يا دعاوي زيست        

كدبندي ژنتيكـي   . ها روي داده است    يش از ظهور انسان   ها پ   هستند دربارة آنچه زماني، مدت    
شـوند، زنجيـره    ها به وسيله آن توليد و حفظ مـي   و سنتز پروتئين كه ارگانيسم    . ا. ان. در دي 

ها، توان آنها براي انطباق در حـالي          ها، صالحيت سازگارشده ارگانيسم     وم غذايي در زيستب  
بـه  . رسد همه اينها، ادعاهايي توصيفي باشند        به نظر مي   -گشايند  كه راه خود را در جهان مي      

  .نمايد رسد كه علم، اقتدار مستقل خود را دارد كه اين دعاوي را تضمين مي نظر مي
حتـي انگيـزه علـم    . علم جستجوي معرفت و معرفت، قدرت اسـت   . تر بنگريد   اما عميق 

رت خـالص   محض، ميل به فهميدن است و اين نيز به خودي خود، ميل به پيروزي و به ند                
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، نظريه بـا نتـايج آن،       اه  وضعيت اساسي علم، وضعيت تحليل، كشف قوانين و تعميم        . است
هـاي بهتـر،      آدمي كاوشگرهاي بهتـر، تكنيـك     . پذيري و تكرارپذيري است    بيني، آزمون  پيش

اين هميشه نيازمند   . خواهد  آشكارسازهايي با قدرت تفكيك باالتر، قدرت محاسبه بيشتر مي        
مقدمـه  . ا بيش از آن، انگيزه همين رويكرد به طبيعت نيز ميل به كنترل است             كنترل است، ام  

طرفي، عينيت و اسـتقالل      مستتر در هر منطق علمي، تسلط است؛ و با اين بينش، دعاوي بي            
گفتني آنكه، علم عيني، ديـر يـا زود، بـه نـاگزير، كمـر بـه                 . گيرند  رنگ ديگري به خود مي    

عرفت علمي كه با قـدرت فناورانـه همـراه اسـت، نـه      خدمت فناوري خواهد بست و اين م  
چه بخواهيم چه نخواهيم، اين اطالعات براي رسيدن بـه اهـداف            . طرف است و نه عيني     بي

مثالً، از نسبيت براي سـاختن سـالح اتمـي اسـتفاده            . بهتر يا بدتر به كار گرفته خواهند شد       
خـست درمـانگري پزشـكي و       شود؛ ژنوم انساني، پس از آنكه نقـشه آن تهيـه گرديـد، ن               مي

ايـن كـاربرد فقـط پيامـد علـم          . خوانـد   مي سپس، مهندسي ژنتيك را به استفاده از خود فرا        
  . بيني آن جريان دارد نيست، بلكه در ژرفاي جهان

دهند؟ آنان كه علم در  دانشمندان به چه چيزي اهميت مي: ناپذير اين است سؤال اجتناب
دهند؟ اين هـم سـؤالي ارزشـي اسـت، كـه               اهميت مي  اختيارشان قرار گرفته، به چه چيزي     

كند و با ترس از اين كه ميل آن به تسلط به شـهوت تـسلط                  مياوش  اكنون، منطق علم را ك    
فـرض علـم را در مـصرف          اين نه فقط پيامد بلكـه پـيش       . تبديل شود، نگران اين ميل است     

هاي اول و سوم،  نا جهگرايي رو به ترقي جهان اول و در ثروتي كه به طرزي نامناسب ميان             
فت، ميان شمال و جنوب تقسيم شده است،        يا همان طور كه ما به طرزي فزاينده خواهيم گ         

هاي اهميتي هستند كه موضوع آن بـه نادرسـت انتخـاب گرديـده                اينها نشانه . سازد  ميعيان  
كنند كه علم محصول مردان سفيدپوست غربي است و براي غلبه             ها البه مي    فمينيست. است

مردان سفيدپوست  [ه  بر طبيعت و براي استعمار در نقاط ديگر و تاراج هر منبع در هر جا ك               
توانند براي ساخت ماشين آالت صنعتي و جنگي، براي غلبه بر مردم و نژادهـاي                 مي] غربي

اند، از آن استفاده نماينـد، بـه قـدر كـافي      ها پيش بر زنان خود عالب بوده   ديگر، كه از مدت   
  .        )Rosemary Radford Reuther, 1992 (آماده است

كنـد، تظـاهر      يقيناً دانشمند، آنگاه كه از علم محض به سوي علم كاربردي حركـت مـي              
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شود كه    وقفه از آن مزاياي علمي سخن گفته مي         نمايد؛ بي   اهميت مي ] ها به انسان [كند كه     مي
ب، تحقـق پذيرنـد؛ امـا بـه         ترديدي نيست كه اين مزايا، اغلـ      . ها قرار دارد   در خدمت انسان  

 كـه بـه ديگـران        بحران فعلي را ايجاد كرده است      همين اندازه قطعي است كه علم از آن رو        
 دعـوي اصـلي     - دوست داشتن همـسايه خـود      -و اهميت دادن به ديگران    . دهد  اهميتي نمي 

تواند محتواي علم را پيشنهاد كنـد، امـا ديـن             دين نمي . علم، دين نيست  . اخالق ديني است  
تواند از محتواي     مي؛  شود  تواند به اشكالي توجه كند كه چنين محتوايي در آنها ريخته مي             يم

 توان بـا علـمِ   توان بدون عطف توجه به الهيات، علم ورزيد، اما نمي  مي. خود نيز دفاع نمايد   
ه  آنچه را ك   -تواند آنچه را به دانستن آن بيشتر نياز داريم          در واقع، علم نمي   . تنها زندگي كرد  

شـكافي  . تقل نيـست بـدين معنـا، علـم مـس     . ، به مـا بيـاموزد     -بايد بدان بيشتر اهميت دهيم    
بعيـد  . هاي علّي علم، بلكه در منطق خـود علـم           اطالعاتي وجود دارد، اين بار نه در زنجيره       

است كه قدرت محاسباتي بيشتر، اطالعاتي را كه در اينجا بدان نياز داريم، در اختيار ما قرار                 
 ميان علم   دهد كه گفتگوي    اين همه نشان مي   . ي خير و شر، الگوريتمي وجود ندارد      برا. دهد

فقط در صورتي كه بتوانيم اين دو را با هم ادغـام كنـيم،              . و دين احتماالً ادامه خواهد يافت     
  . اي انساني در كار خواهد بود آينده

  نجات زمين

د و ما قبالً گفتـيم كـه گفتگـوي           خود را دارن   هاي متفاوت و تفسير  ها  بيني علم و دين، جهان   
ما به روابـط    . سازتر از فيزيك بوده است     شناسي مسئله   ميان اين دو، در اين اواخر در زيست       

اما، اكنون شـاهد    . تر در آينده، با گسترش هرچه بيشتر نظريه زيستي، اميدوار بوديم            متجانس
 بـراي مفهـوم طبيعـت،        هستيم كه در آن، اوالً در عمل و نه بدون پيامدي           گستردهاي    عرصه

اين عرصه، نگراني براي حفاظت زيستي، بـراي        . انبازندبا هم   علم و دين، به طرزي فزاينده       
شناسان اغلب در اين مورد مرددند كه زندگي بر           هرچند، زيست .  زيست سپهر است   سالمت

اغلب آنهـا در احتـرام بـه حيـات، همـصدا و             اما  ،  باشدپديد آمده    روي زمين  با نيت الهي     
اين نگراني بـراي نجـات      . اي در خطر هستند     حفظ حيات بر روي سياره    تالش براي   طالب  

  .دهد شناسي را مي زمين، يقيناً افزايش خواهد يافت و نويد گفتگوي ميان الهيات و زيست
 ة منزلگـاه مـا    ايـن تنهـا سـيار     . شناسي مقيد به زمين است      دانيم، زيست   تا آنجا كه ما مي    
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بوم است، و بر روي آن تاريخ طبيعـي تكـاملي وجـود               داراي زيست  اي كه   است، تنها سياره  
، پيش  انتظار چه چيزي را داشت؟ شايد     بايد  براي آينده اين سيارة كامالً خاص       . استداشته  
 يا اميد به رسـتاخيزي كـه بـا دخالـت الهـي      مينوي اي مسئله رستگاري آينده، عمدتاً از اين، 

شايد سؤال اين بـوده اسـت كـه آيـا علـم چنـين                ؛شده است   تلقي مي انجام خواهد گرفت،    
امـا،  . انـد  اين سؤاالت، هنوز اهميت خود را حفـظ كـرده   . دارد ملكوت و اميدي را مجاز مي     

طبيعـت و آينـده طبيعـت و آينـده          . اي زميني تبديل شـده اسـت        مسئله رستگاري به مسئله   
ن به طرزي فزاينده نه  اي-هاي طبيعي هاي انساني در سرنوشتي به هم تنيده با سيستم       فرهنگ

انساني و رو به ترقي ما، كه در اين قرن          ت  تمايال. تكليفي علمي كه تكليفي ديني نيز هست      
  .با قدرتي بيش از گذشته براي تغيير زمين همراه شده، طبيعت را به خطر انداخته است

انـد كـه بـر        هايي توليد كـرده     شايد براي دويست هزارسال، مغز و دست انساني، فرهنگ        
هايي كه در هنگامه شكوه خـود، بـه قـدر كـافي                فرهنگ -اند  بودههاي طبيعي منطبق      سيستم

در عين حال، تركيبات متنوع طبيعت و فرهنگ، به قدر . اند شكست خورده و در هم شكسته
در . اما، نـه بيـشتر  . شمار ادامه يابد   هاي بي   اند تا طبيعت در طول هزاره       كافي خوب كار كرده   

 هاي مـدرن مـا، پايـداري، زيبـايي و           شويم، فرهنگ    بيست و يكم روبرو مي     حالي كه با قرن   
در همان قرني كه    . كنند   زمين را تهديد مي    منطبق با هاي    يكپارچگي زمين و بنابراين، فرهنگ    

 زمين بـه طـور نمـادين نـشان          ييفضا هاي  تصوري از جهاني به دست آورديم كه در عكس        
اي و اكنـون بـه شـكل          خست به شكل تهديد هسته    داده شده است، به ترس از سايه عدم، ن        

كـه  (اي اسـت   تر از تهديـد هـسته     محيطي رسيديم، پيامدي كه محتمل     تهديد تراژدي زيست  
هاي انساني، طبيعـت امـروز بـيش از هـر      در نتيجة شكست  ). هنوز به قوت خود باقي است     

ردا نيـز   خورشـيد فـ   . زماني در طول دو و نيم ميليارد سال گذشته در معـرض خطـر اسـت               
ت ديگر طبيعتي وجـود نداشـته       تابد، زيرا ديروز و پريروز هم تابيده است، اما ممكن اس            مي

جز در صورتي كه در هزاره بعدي، در واقع در قرن بيست و يكم، بتـوانيم انهـدام در                   . باشد
انسان به نظم در آوريم و مهار كنيم، ممكـن اسـت ، بـه    حال گسترش سياره خود را توسط     

  .دانستيم، با پايان طبيعت روبرو شويم كه پيش از اين هم ميهمان نحو 
بهاي چند ميليارد سال كار خالقه، چندين ميليون گونه زندگي بارور، اكنون به مراقبـت               
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. اين گونة ديرآمده سپرده شده كه در وي ذهن شكوفا گرديده و اخالقيات پديد آمده اسـت             
كنـد تـا    ميت  ساخته است؛ و دين ما را دعوعلم، اين تاريخ طبيعي شكوهمند را بر ما عيان    

اما كـاري كـه تنهـا گونـه         . تواند، داستان شكوهمند آينده باشد     ياين م . خدمتگزار آن باشيم  
اخالقي و به اصطالح انديشمند، تا به حال توانسته انجام دهد، فقط اندكي بيش از اسـتفاده                 

مـصرف خودخواهانـه و رو بـه        تـوانيم بـه منـابعي بـراي           از اين علم براي تبديل هرچه مي      
چيزي . ايم رابري بسيار در ميان اشخاص انجام دادهافزايش، بوده است و اين كار را هم با ناب     

خطا در اخالق وجود دارد كه گاهي به نام دين، گاهي به نام علم و اغلب به نام هر دو بدان  
 و وظيفـه خـود      شود و رفاه فقط يكي از چندين ميليون گونه روي زمين را هـدف               عمل مي 
  . كند تلقي مي

امـا آنگـاه    . شود كه اين دو به اخالق ميان انساني تعلق دارند            تصور مي  -عشق و عدالت  
كنـيم، مرزهـا بـه تمـام جامعـه حيـات بـر روي زمـين                   كه دربارة مراقبت مناسب سؤال مي     

ت ها اهميت بـدهيم، و اديـان، محملـي بـراي ايـن مراقبـ               ما بايد به انسان   . يابد  گسترش مي 
ها، به طرزي فزاينده جاي خود را به مراقبـت           انسانبه   فقط   دادناما اهميت   . اند  مناسب بوده 

ممكن است تصور شود كـه      . دهد  تر زيستي، مي   از انسانها به مثابه ساكنان يك جامعه بزرگ       
 مقايـسه بـا   ، در   ؛ ايـن مـسئوليت    مسئوليت ما در برابر زمين، بعيدترين مـسئوليت مـا اسـت           

 و تجملـي ر برابر كودكان و در مقابل همسايگان ديوار به ديوار خـود، بـسيار               مسئوليت ما د  
. تـرين مـسئوليت مـا اسـت     ترين و جـامع   اين اساسي : اما چنين نيست  . رسد  مبهم به نظر مي   

تواند مانند پانصد سال گذشـته باشـد؛ در واقـع، قـرن               پانصد سال آينده علم و فناوري نمي      
هـاي    و هرچند دستورهاي آينده، در مقيـاس      . ن بيستم باشد  تواند مانند قر    بيست و يكم نمي   

  . كشت در باغ زمين و حفظ آن: و بديع هستند، يادآور حكم نخست استجهاني، جديد 
كنيم و وجود داريم و به اين نظام زميني           اين زميني است كه در آن زندگي و حركت مي         

كنـيم و      زندگي و حركت مـي      خدايي كه در او نيز     تحت نظارت ترين نوع وفاداري را،      عالي
نبـرده   توحيـد    اي از   بهـره شناسـان     ت زيـست  بازهم، ممكن اس  . وجود داريم، مديون هستيم   

 در  گـرا  سـلطه اگر چنين كننـد، ذهنيـت       . باشند، اما در نگراني براي زمين سهيم خواهند بود        
تنهـا  تواند خود بازتوليد گردد و علـم بـه خـدمت ايـن               هستيم، مي آن  علم، كه ما آن نگران      
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ان، در آرزوي   از جمله متكلم  دانشمندان نيز به اندازه هر كس ديگري،        . سياره منزلگاه درآيد  
ايـن بـه درسـتي حـاكي از         . ها و اين سياره بسيار خاص هستند       هماهنگي پايدار ميان انسان   

  .شناسي و الهيات است روابط به طرزي فزاينده متجانس در ميان زيست
  ين در آيندهرويم؟ علم و د ما به كجا مي

شناسي اخترفيزيكي، بـه طـرزي منطقـي بـا            هاي من عبارت اند از اينكه كيهان        بيني پس پيش 
تـر   شناسـي، دقيـق     الهيات متجانس خواهد ماند و بر روي زمين، گفتگو ميان دين و زيـست             

نظمـي و خـصلت تـاريخي پيـدايش تكـاملي             و درك روابط ميان نظم و بـي        خواهد گرديد 
كننده  ، عامل تعيينيو نقطه عطف اطالعاتاطالعات  در حالي كه انتقال افزايش خواهد يافت

فاعليت خدا ممكن است تنظيم دقيق اخترفيزيـك و ميكروفيزيـك،           . اساسي آن تاريخ است   
شناسـي     زيـست  رساني بـه   اطالع اوليه، باشد، اما فاعليت خدا بايد نظارت از طريق           آفرينش

اي جـاوداني بـراي رسـيدن بـه       امكانات در مبـارزه مقيد به زمين و مستقلي باشد كه در آن،    
  . گردند تر، بالفعل مي چيزي عالي
هاي اساسي ميان طبيعت و فرهنگ، اگر هم در حـال حاضـر بـديهي نباشـند، بـا              تفاوت

در قـرون اخيـر و در   . تـر خواهنـد شـد    افزايش سرعت ابتكار فرهنگي از ايـن هـم بـديهي        
هاي فزاينده لگاريتمي انباشـته و منتقـل شـده            سرعتهاي آخر قرن بيستم، اطالعات با         دهه
گيرد و اكنون، در حالي كه از گذشته بلنـد تكـاملي و فرهنگـي بـاز                   داستان شتاب مي  . است
گرديم تا با آينده روبرو گرديم، احساسي يقيني وجـود دارد كـه سـرعت عمـل افـزايش         مي
هـاي بـسيار      وتري، با توانـايي   انقالب كامپي . انگيز است و هم خطرناك      يابد كه هم هيجان     مي

سازي و پردازش اطالعـات، بـراي        براي ذخيره خود براي گسترش قدرت محاسباتي انسان،       
كشفيات فيزيك و شيمي    . سازد  هاي راه دور، اين نكته را مجسم مي         سازي ارتباطات و شبكه  

 مثالً،  -كشفيات علوم زيستي  . دهد تا دريابيم جهان چگونه ساخته شده است         به ما امكان مي   
ان بازسازي جهان را در اختيار       امك -تهيه نقشه ژنوم انساني، با امكان بعدي مهندسي ژنتيكي        

  .ما انسانها نيز فاعل، فاعالني قدرتمند هستيم. دهد ميما قرار 
سـازد، بـه نقطـه عطفـي         ظاهراً در داستان بلند و انباشتي، معرفتي كه خود را بالفعل مـي            

-انـداز خـود    ايم كه بر جهان نظارت كنـيم و بـا چـشم             اي رسيده   اكنون به مرحله  . ايم  رسيده
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نظمـي تهديدكننـده آن،     تـر در هنگامـه بـي        اي عالي   مهندسي خود، با پيدايش نظمي از مرتبه      
اما، ما به خـرد خداونـدي       . بريم  ما، به طرزي فزاينده، به خدايان شباهت مي       . رويارو گرديم 

هاي فيزيـك،   شود، و در كتاب ستي برنامه ريزي نمينياز داريم و اين بر روي كامپيوتر به در        
  .در مورد خير و شر، شكافي اطالعاتي وجود دارد. شود  يافته نمييشناس شيمي يا زيست

هايي در پيش رو     بيني من اين نيز هست كه از لحاظ اخالقي و اصولي، بحران            پس، پيش 
فقط دين بـه معنـاي وسـيع        است، نه به دليل فقدان علم بل به دليل فقدان خرد، خردي كه              

هايي كه از لحاظ فلسفي به مـا سـمت و سـو               اه ديدگ -تواند در اختيار ما قرار دهد       كلمه مي 
نيـاز بـه    . هاي جاوداني آن نجات دهنـد       توانند ماهيت انساني ما را از شكست        دهند و مي    مي

 يكـم،   عدالت، به عشق، به مراقبت، به قوت خود باقي خواهد ماند و علم در قرن بيـست و                 
يم؟ بدون استفاده از هـم      كن  ما روي زمين چه مي    . بيش از پيش به وجدان نياز خواهد داشت       

تـوان ايـن كـار را بـه           توان اين را دريافت و بدون ادغام ايـن دو، نمـي             ميعلم و هم دين، ن    
  .درستي انجام داد

ر آن  هراسيم كه به منظور تغيي      علم، طالب درك جهان است و اين درك، اميدواريم و مي          
تـر   روهاي اجتماعي و رواني بـزرگ  ما يقيناً بايد برنامه زيربنايي علم را در متن ني         . بوده باشد 

اما درك خالص يكي از افتخارات انـسان اسـت و ديـن و علـم، در دركـي       . تشخيص دهيم 
در اينجا، احتمال دارد كه تأكيـد بـيش از حـد بـر روي               . يكپارچه، به راستي خدايي هستند    

 نيـاز  علم، اصلي ترين دليلِ علم ورزيدن را كه لذت تحقيق در ماهيت اشـيا و          كاربرد عملي   
انـساني نگـه    در اين نقطه، علم به دين نياز دارد تـا آن را             . آدمي بدان است، پنهان نگه دارد     

دارد، نه فقط به معناي عملي بلكه به معنايي اصولي و عميقاً متافيزيكي كه علم را بامعنا نگه              
ش هاي مربوط بـه غايـت و ارز         ان علوم انساني، دين، علم را به سوي پرسش        در مي . دارد  مي
تواند علـم را      تواند علم را از كوته بيني حفظ نمايد يا به بيان دقيق تر، دين مي                راند و مي    مي

به اين دليل است كه اكنون، پس از علم، براي اعتقـاد دينـي جـا هـست و                   . عميق نگه دارد  
     .        هميشه خواهد بود
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